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»ΎΣ ποίημα ττο τὸ Λυκόφρονος, ὶ 

᾿Ἐμοῖσιν αὖϑις ἐκδοϑὲν Τόνοις, τίνι ΤΣ ὙΜΕΡΑΙ ἘΝ 

Καϑιερώσοωμ᾽ ἄν ποτ᾽ εὐπροπέφερον, 

ἬΣΟῚ; , κρατι σε τῶν σοφῶν, ΝῚ ΚΛ ἊΣΙ ἐὺ 

Ἔ Ξυμποωτριώτη μὲ σεβασμιωτάτῳ, δένχι 

Ἐμδ τ᾽, ἔτ᾽ ὄντος παιδί, διδασκάλῳ ὑλδι 

Πιςτῷ τε, πολυμαθϑέϊ τε, καὶ μάλ᾽ αἱμύλῳ, 

Πρὸς ταῦτα ̓  εὐζφόρῳ μαϑήσεως Φυτῷ, 

Μέσης τε ΓΕΣΝΗΡΙΑΔΟΣ ἐκπεφυκότι, 

πὲ πλληνκῷν: τε χϑὴ Λατίνων λειψάνων 

Βέλτιτα προφάτεντι ἐξηγήσεως, 
Σχολὴν διοικέοντι δεξιωτάτως 

Ἐν Δυινεβέργῳ τὴ κλυτῇ κεΕροτρόφον, ι 

Καὶ ξυγγραφεὶς ἐκδόντι τὲς Γεωπόνδς 

Πολλῆς μετὸὶ σπεδὴς τε καὶ ἐμπειρίας ; 

' [ , 

ΓΕ ᾿ ᾿ρῖς νος ΠΠόσες - 



᾿ ΤΠόσες ἐποίνδς ἐν ΣΕΑΎΤΩΙ μόνος ἔχεις, ᾿ 

Οὐς μόγις ἐρῶν ἐξ ἐν ἑτέροις μεμερισμόνς! χα 

Πόσες γορ ἂν τολμῷ τις ἐκ Τῶν συγχρόνων ὗ 

Ἑλληνικοῖσι γοάμμοσι προσηγορξῖίν, 

Πάντεσσιν ὥφε μὴ γέλωτ᾽ ὀφλισχάνοιν: 

Φεῦ, Φεῦ κακὼς αἰῶνος ἐσκολιομένδ, ᾽' 

Καλῶν κωτοι(δρονξντος ἐπιτηδευμώτων 

Κοωμερωρικῶν, ἸΝεανδρικῶν, καὶ Κρωσικῶν! 
΄ν 

ΣῸ δ ὦ Φέρις᾽ Ἐπιςξώτα, φιλοφρόνως 

Αὐτὸν μοϑητβ τῦτο δῶρον ἐξδέχα, 

Ἐΐνες τ᾽ ἐμοὶ σάντως ὑπάρχον διωυτέλει, 

Κοινος δὲ Μέσας πάμπολυν. χρόνον ὠ(δελῶν, 

Δοιποὺς βί δίαγ᾽ ἡμέρως γλυκέρατα! τδ.., κ᾿ 
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ὡΣ 

πὰ τ ΒΑΕ 



᾿ ᾿, 

Ὶ τι ; 

β ΩΝ Δα ἘΠΊ ΣΣΕΣ »-----------ς Ὁ, 

ΓᾺ τ ν ΠῊν 

Ιν ΟΥνΑ. ΙΜΥ Ὲ ΘΑ 8515 ΟΡ. 

ςΟΥΕΚΙΤΑΤΙΘ ΓΥΟΘΡΚΟΝΕ ΑΕ 

ΔὴΝ ὈΙΘΒΕΚΙΤΝΕ., 
δν 

νὴ ὶ Ἂ ᾿ 

“ἢ νυ κὉ 

Δ" ᾿ ΕΠ τοὺ 

ἴ Μη: ξοσίαδ ποῇ ραῦοι, οὔτ, οαΐη 

τς ΕΥ̓͂, Ἰρηρο Αἰ115.. ΠἸ54π6 Βαυἃ Ῥϑθϊο ΦαοΙ βου. 

δύ; ἀτάθηβ, πθο ῬϑΌ]ὸ ρἰϑηίοτι νἱα, ἢἰ5 4814 6Π| 

τειηροτίθυς, τη θη} δὲ ἀοξιτῖπδδ ἑλπία αδογί 

Ἶ φροΐζοι, δα: ΡΟ τ τι. ἰβοτοηος ΠΏ}, δε 1ΠΈΘΓ. 

οἴηηθθ αἰρουγίπια ἢἤΐ δὲ ἱπρθα! ΠΠγλά: δος ΓΝ 

ε ΘΠ Τουτρίοτθηι οἀδηππιὶ ἀθ οσ θεῖ, ἼΠ' 4υ6 1η- 

ἐοτρτδέαπάο ρ᾽ατίπηαπι δάπτις ἐσ] Δ εῖ5. τεῖος, 

Ραποιπηγα σοηΐτα ἃ Γαρδγίουθι8 οὐ ΣΡ 5 οσου- 
ραία Πηξ 50 Π|6ϑὲ αὐ Αἰίααο ᾿η 46. ἐόπηροσο (οὐῖ- 
Ῥίοτγαϑβ νβϑίθγθβ, δξ δοζύτῃ 8460 Ραγα] 5, 641- 

τατὶς ([Ὁ]]Θπιπ6. οἱΐς ςΟΘρΙ δ εΣ ἡ ΠΑ ΨΩ 

ἐγ ὔτηια εἴρε, ἱποθάθγθηξ, ας, ἢ εὐνδτῃ ΠΊΔΡΉΙΠ 

᾿ νἱγαπῃ τῇ αἰ 4αο δόσγι δἄάθηάο οροτδ6 ρΡΥΘΕΠΠΠ} ἔ6- 

εἰ ἴδ νἱα ἴδηι , ἴῃ δαπάσθῃι Παείπι ἰξδέσπι, νοϊαξς 

᾿δσπηίηρ ξαξῖο, ἱπποίαγοηΐ, ἸθΊ4 6 ἔρ᾽ ἃ ΠΝ πιο - 

ἴδηι, ν αἰαπέ, ΘΟ] Πϑοτθηί. 1ά φαοά 1 πη }τ|8 
ἃ 4. δαξλο- 



᾿ 

ρὸν Μ᾽, Ῥπλεραττοι 

νὐϑογθρν οὐδε Οταθοοσιμι, οἵ Γι Δεϊποσῖιπι. 'ι- 

Ῥτί5, βΑΓΠΠΙς ἤπρο]5, ρατεϊπ νπιποτγῇβ, ἱηΐσα 

Ῥαῖιοο5. ἀΠη05 Δοοια 8, {(Δ{15 ποτ οτῆπθβ σοπῆζαΐ, 

ἸΝΘπΊρο πᾶθς φιοφαὺ νἱβ ἴαθουὶ δ, θά νοὶ 
φοτγάδίοτοβ {ἰδιπἀ6 1η {τα ΠΒΒ δ τία πη) ταρῖξ, ΜΘαπὶ 

Ἰρίταν σοηΠ] πὶ πηϊταπείδιι διῇ ρίαπε ἰαεϊδξαξβεασα. 
Ῥαΐεπι, ῃ τοίροπάοτίπι, τλ6 οἰποηιοά! ἰαθογος 

ποη ἰΔΠ1 ἔφιηδ6 ἰη46 φοηΐοαιοηάαρ ἀπΊδ1ετι, 4 πα πι,. 
γα] αε15 ῬΌδΙΙοαο παλρηϊτυδίης πηρεῖγι ; ἕατηθη, 
οΥ ἀθ Βοποῆα ᾿απα415 ουριαἸταῖθ ςοποθάατη, π Πᾶπο 

᾿πυϊάοπι δ νει δι15 Παάϊο τρξξο [οι μησὶ ἄγ ιέτοτ, 

4υδηι, ἢ 1616] δηΐπιο οοπῆιζαξαπι Πέ ροῦ οπηηϊᾶ 
[οφαΐ, π0}18 ἴλπε τοὶ ἀρθηάδο ἀρ μα] α5, ΝΠ ἴῃ 
Φηρυ]5 νοραθ0}15. φυδογθηαῖ5 απ δ γῖ5 ρογθο]- 
1Δη 415 το] οἴἶια, ΑὈἴθγγογθ φαθηςιιαπὶ ἃ {ποορίο 

᾿Ζεπ16] σομῇ]ο ἀθθεθιῖ, φυϊάχυ!α ἀθηηαπὶ Ἰαᾳδοτὶϑ 
᾿ ἔαρ ἀξ ξεβιηαίιο Γααίοειης. Ιέδῆπθ ἰθουσγις το- 
᾿ῥγεμθηῇοηίϑ, ἀς ἀΔεϊεῖα Γοὐϊρίοσιβ τηθὶ, τομῆς 

ΔιλθαρΊθα5, [παΐῖπι, φποπιούο ἴῃ Τυγόορησομθπι. 
ἱποιϊάογίπι, 4αα}6 σοπί1π|πὶ ἴῃ 6 φάδηάο Τδοπέι5, 
δὲ φυοπιοάο ἱπ πος ἰάθογθ νϑτίδειι ἔπι, ᾿θξξοτί- 
θὰ5 οχροηδᾷπὶ : 410 ἐαφξξο οαυήας οἰ ΘΟ ΓΙ τα 5, 

408, ῃϊς Ροξία ταπίοροτε ἱποϊαγαΐξ, ἴδ Ῥοίπις ἴη- 

[απγαῖυϑ οἱδ, ρᾷυϊο δοσυγαί!5, φααηὶ ποθ 4 80 

αὖ 4}115 [αξξιηι νἱάϊ, τηάῖοαθο.. 

Ἐρο, οὔτῃ ἱπάθ ἃ ριθγο ποιίεϊαο (οτ ρέογαπι 

γείογαπι ταθοοτγαπὶ 4ο᾽ Τα ΕἸ πότ Πὶ οοιπραγοπάδθ 

ουριἀιζαῖε ἱπουθ 181} Παρταγοην, αὐ  ΠΠ 5 ΠΊ4116 αἰ1- 
΄φυςηάο 



ῬΚΑΕΞΕΑΛΤΙΟ. ἜΣ ἢ ὑπ 

φυδπάο. νΠΙΙΠῚ 6 ὀξανῥεριο οὐ. τηοῖβ, σαπὶ ἀϊοθ- 

“τοῦς 4{Π αἸΐημοτν ρμοξίατη, ΟΥαθοιιην. ΠΟ β] ΟΝ δ, 

μΟΊΜΉ6.7. ομμμήμαν οἰ οἱ ἰΐτνναμν, χμόῖν χε μαϊβει, 

“ φμτῃ, ἀἰοίμαο ἤποιη, ΟὙα τον τη Ιεδξίοπὶ ἐμῖο ρμο 8 τηνι 

ΟΦ ΟΉΕΡΕ; δεῇ νἱείσαα νἱτὶ νοῦθα πιὸ ποη ἀδηϊοάιτπ) 

“ποθ δαηΐ, τ πιθη Τρίᾳ τε 8 [ας ἈΠ ΠΊΠΠ ΔΘ ῸΠῚ 

τοι τ, οἔ Θ5Π|0 41] [οΓΙρίΟΥ 6 ΠῚ ΠΊΪΠῚ αἰϊαιϊαπάο ρῖαθ 

οθἔθ 5 πιο Προ άτιηι, νέαι πος βοίΐοιι, 1{Θγιὴ] 

ἀζοσαπλσαθ τηᾶρηᾶ Ο1π| αἰΓΘ ΠΕ η6 ΘΟ] ΘΠ ἀμ τη εἴς. 

βαξυὶ. Οὐδογοῦάπι ἰρίταν ΘΧΘΠΊρ πὶ Π|δ τὶ, νθ1- 

οαπαδ ροΐθγαηι, δ. ἱπαδηίοθαπι ἰαηάοπι τὰ δι- 
ὉΠ οίΠΘοα ἀαθποι}} ΠΊΘΙ, Τοῖς; Θοιον. Κοειηί, Ἀ6- 
ξϊοτὶς 4αοπάδπὶ [Ὁ Ποῖα6 ΝΜουβαδιοηῇδβ, αὐ Οὐ απὶ 
ἀοξε Ππιΐ, 4αῖ δὲ τρί ΤΥ σορΗτοπρηι Ἰοσεγαΐ, εἴ 
6115 φορποίξοπαϊ Πυάτϊαπι, ἴῃ π|6 ἀΠΪΠΊΔ ἀαοταΠῚ, 

[γπιοπί δας Ταὶς ποη ραταπι ἀπσθθαΐξ, [αδάρηδ᾽ 

[πιθη ἰάθη ργυἀθηίπμηβ, γῇ Ιοξιοπϑιῃ ἀ18ς1}- 
Τππῖ φοδηηαίῖο Δ΄ πηδΕιΓΊΟΓο5. ΔηΠη05 αἰ γγθη]. 

οἰαϊὰ5. ροῖῖθα ἴῃ Αοδάδηγίαϊη, οἰπὶ 4115 {6115 

ΓΟΓῸΠῚ ΠηΔρῚ5 ποοοατίατγιιηι, νί ἤξ, ΡῈ ΔΠΠ05 4]1- 

4υοί ἀπ οπέυς ξαϊοπα, τοίοσίο ταπιθη [ὈΠΊΡΟΣ αα 

ΓΥΘΟρΡἨγομοΠΊ. οςΐο, οαἷπ8 σορηῃθίσοπαι σαρια:- 

τς ταίθιηῃ πιά ἘΚΝΈΒΤΙΙ ἰδξξ ΟΠ 65 ΠῸΠ ῬΑΙῈΠῚ 81:- 
Χογαπί: ἰαηἄοπι, δοσορία ὁχ Πογοάϊξαίθ αὐπησα!!, 

᾿ταρβο δοπίτηθηιοσγαῖι, δ: δ] οἔμδςυ]α, δἀπιοάπῃγίοὶθ- 

ἔϊα, {τἰαπι 141} ΓΥΘΟΡγοη 5 Θχοπιρίοτυτα, Αἰ ἀἸηΐ, 
ΒαΠ]οοηῇς, δὲ Οδηϊογίδῃ!, ἔαξξιι5. ροίεἴοσ, ἰρστθάι 
ἀπο} 8 ἰεϑιοηίς οΡτ5 οοθρί. ϑ6 φιδηξὶ5 [ΘΠ  Ὀτις 

ἱπυο!αἴα [πὶ Οπηῃΐβ, χυοῖ ποάϊ5 ρϑύρίαχα, φιυοΐ 

ἃ 5 ο οβἢα- 



Χ ῬΈΛΕΡΑΤΙΟ. ἄτα 

ἐονβρτα μι ἱπηρογιηὰ, (αἰ οθοτίθ, ὈγΙΠ.ΠΠῚ ἑδίωιν. 
4υάῃ 4:14} Π00 ᾿ΔΙηρΡἢας5. πῆς ἰηξος Ῥοξτας 

ἐὐοδα Ρίαῃθ, Βοΐρ:1) οὔοηάοτίτη, 61}}}} ἢἴο 1- 

“θη ΔΕ πὲ ἀΐοθγθ, Οἴ1Π} φυϊηθδοὲ ἁἸῖπϑ. σχροσγιρη- 

ἀο παΐι5 τοὶ βάθηι ΠΟ ἴλοοτθ, ἰηϊριοἰοπα Ροῦ- 
118 {18 ῬαρΙη8 4ΦυΔοῦΏ416., Ἰρίδ ξλοΙΠΙπιο ῬοΙ- 

ἢ. ἘΠ Ρὰς ἰάθη, οἵ ἀθγαθαπι, ἀδυοταία- 

486 ρῥτίπια 111 τηο! οἴξια οἕ φχουο ΠΡ Ὸ Ῥόγρε- 

θαπι, ἄοηος ἀϊριορτο ΡῬυ]υΪαπὶ {π᾿ 1Π15 ἐθηθθ τὶς 
Ἰςοτοῖ, δὲ, δηϊπιαάποτία νΔΓΙΟΙΠΙΟΓΠῚ ἴδσίθ, π6- 

χυ, Τογι θοπάϊ ΘΘΏΘΓΘ ᾿(οαδεοτιπη ΠΟΠ ἽπτοΙ]οθις 

Π11116 ΔΠΊΡΙΙα5 Ἰοοῖδ5 Πῃ}}15) Ροδιαπι,, ̓δὐΐαξις ἢ ἰῃ- 
ῬτΙΠΊ15, Ρχαθοίατο Οἀπίοει" δοπιπιοηξατίο, ̓ ἸΔηΔ6Π) 

ἈΒΙΟ]πδτξπι., 1τὰ ἰαθίυι5. ἴψηι, αἵ ᾿ φοητθηξας 

Ῥογιοη 6, 400 [βχοβηΐοϑ ΔΙῖος αἰ ἄπει δὲ πιοὶ- 

11|165 ΡΘΡΌΘΠΙΓΟ ΠΟῺ ἀππηε, ἴξροποῦαιῃ ΠΡ ΠῚ, 
τς παηφυδηι ἴογίδ!θ ἴῃ Βοίξδε ΠῚ ἱη!ρθέξυγαβ, η΄ 

Τοτίατία οὗ πλίπτιζα αδοάδηῃ σαυα η16 δ Θὰ πὶ τος 

γοοαίϊοι.. Οοπιπιοάπι Θη1Π| ἀοοίάαγαξ, νί ροῖξ 

αἰϊχυοῦ αῇποδ, ῬΓΔΘΙΘΓ. ἴρθηὶ οἵ ορἱπίοῃθηι 

εὐτίοπὶς Ῥοιογίαπαθ δχοπιρίαηι. ΠΑΠοΙίοοον, 

οὐΐαδ ἤρίαπάογ ἃς ἀϊπ65 ἰθξξοη 5 τηδέογία ἰατϊξαπ- 
ἴοτῃ αὐπῦς ἀρυ ἃ ΠῚ6 ΔΙΏΟΓΘΙῚ νθέθσθ Τγοορῆτο- 

ηἷβ8. ΟΠΊΠΘΙΠ τοίαοιζαθαΐ. Πάσας ἀρπθο ροξέαῃη 
ἀροτοίϊασ, ἰηπταξξαθααο Π01118 Γαδ Παϊίς, οὐπιπιδη- 
τατῖο Μρυτγῇῆδπο δὲ Ῥοζίογιδηο, [ΟΠ οἷ 115 Τχδξεϊς 

(γρογυπῃ ἰρ!οπάοτο ἴδηι {ποῦ ἀντὶ ἀοπ δας) 
δὲ νογῆοῃμο ϑοα! σοῦ, ρῥϑαΐο Αἰ ῖπι5 ἸΠΠΠΠΘΓΡ ΘΙ ΠῚΘ 

λη ἰοξοποηι οἰ τ5 οοθρὶ, 4046, νὲ πι8 ἴδ νθμθ- 
᾿ εὐ χηδηΐοσ 

" 

ΝΣ ΤῸ Αὐβδδαῦνων» ον. 



Βαλε τα ττοι κι; ΠΝ τ υὰ 

τηθηζον ἀοϊοξξαθαί, ἴξα, νὲ ἴῃ ροίξοσιπι πη1}}} οἵθέ 
᾿δχροάϊείον, ἢ 4υδηάο το ΙθσοΠΩΙ 1προίῃ» Π16 “(0- 

ρηΐοῖ, Ῥαζαρἤῇτγαϊη ἰα Πα τη 6 ϑοΠο ας α΄ ΠΟΘΙ 15 

ἀπέδγργθε θα ἴῃ ῥσί ϑξοβ. ν]5 φοποίππαραῃη, Π6 

, ΤΟΠΊΡΟΥ ΟΡτι5 ἐέδε δα ἤηρ; αἷος τοξαγγοτο [1ὴ 

4 οοπῆςτοη ἃ ΌΡ, οἰοηι οοοπρδέμ, ΓΑοΡιῸ 5. 

ΠΙ πλάτη Γαδπε, ΠΓΑΤΊ, δα, ΟΠ} 111. (ΟΠ }115. δ 

ΘΟΠΊΠΘΠΓΑΓΙΟ Οαπεοτῖαπο ΠΝ Ἰποομηρατ οὐ. 

1ῃ. (μμηπιᾷ ἐν Θιζαέθ ἸποΧΒδιμξαη] ἴοξβ ἀοξέγιραθ, 

αγᾶθολο, Δης 4υιαξ!5, οἵ ΤΥ ἸΒοΙορίαθ. ΔΡΡαΑΓΑΓΌΠῚ 

ἘΧΡΙΠοδητ6) [Ἀ{15 ἴ8πὶ αἀοῇζος ΓαδΠάϊοτι δὰ ἴη6]- 

Διροπάσπη, 1η. Ρ]θγίσαιθ. σοί. ]οοῖβ., ὉΘΙΟΌΓΊΙΩΊ 

Ῥοδίδη, ΡΟ ΠογΊοτε8 1 ογργθίθβ. δίαιιθ οάἀϊξογθϑ 

τηασϊπογίπε πᾶης σορίαπι ποι δη ποία! οΏτπὶ πο ἷο 
ἄσπρογο, 4αΔπι, Γδιαἰοηά44 Βγδαΐ οἔ ροείρίοθα ρα- 

ταρῆγαῇ, ἐαπήτιδπι {πα ταπι ποίατιιηι ἔγαξεα τπσαῃ- 
ἀϊπτηο, [οΤπὶ νϑγθογ Ιοϑβουίδας ἜΧΡΟΠΕΓδ. 

δος Ἰρίεουν ραταρηγαῆβ τπθα, φυομίαπι ἢσπα ΠΡ τί, 
Αἰ᾿χυδηάο οἄθηά!, ἀο5 νιάθθαίιγ 9101 οἵ ροΐζε, 

Ῥτγιηηα, νί γΘΓ1 ξαΐθαῦ, Τ16 ἱπάπχιξ, νῇ 4111} 

δὰ οἀοπάτϊιηι ἄθπιο, ΡΟ σοῃρίσῃ Ρᾷ6πῈ χἤηοβ, 

ΤΥ φορΒτοηί Ροδπηα ΔΔΠΠΟΘΓΘΏΙ, ὈΓβ ήδγεϊη) ΟΌ 

᾿Δοςο πε: παροττίτηθ ῬΆΓΕΙΠῚ ΟΡΡογεπηϊτα5. Δ ἢ]- 

δοπάοτγαηι εοάϊοτπι ἀτῖαῆι Μ|55. δΙΡΠΟΣΠθοαθ 
Ἀρςδδοπηϊοδς ὙΠΟ ατροηῆς, πος, ΡΟΣ ΒυπΊαηϊ- 

ταῖϊθ ἱπῆρποια 66]. δε Ὁ ΚΙ Ἰηΐρίσοτα θὲ. οοη- 

ἔρτγο ταὶ Πιοαϊξ. οἵ 7005 4 π}}ὁ ἄπαις Γγοο- 

ῬΒΡΟΠΙ5 οἀϊίοτ θ᾽ νζατραίοβ [7 Ὸ, ΤΠ] γα!άὸ οἱ 

νεγιβπιο; Ραγεῖπη, ςΟἸ δ τῖο οΟὐἸοἱ8 Μϑ85, Μ5- 

νὰ φιεηῆς 

Ἁ 

! 

1 

ὶ 



- 

Χο ἐκ Ἀν τον ἘῬΠΑΒΕΑΤΙΟ. 
΄Ξ 

ιιθηῖς σαηὶ ἑοχία Ῥυλέηδε να, ἃ δεῖ. Μαιῖ 
ΘΟΠΟΪα6 1τομ ποία! 5 ΜΙ͂ΘΠθη5 Ὠθης Κοΐξογο τηθ 

οαἰαπῆπιο, Ἰμξίταξα, φυδπὶ 116 ΠαπηΔη ΠΠ πηδ πλ6-. 
ΟἾΠῚ ΘΟΠΊΠΙΠΙΘ Δ ΠΕ. ἐρυδὰν 

νε Ἰρίξαν αἁ ἕρμα δης ΤΥ ΘΟΡΏΓγΟΠΪ5 δάϊεο- 

ΠΘΠῚ νϑηϊδη), ἐϊαιπῚ αὐ ἰηϊ0 πὸ 4015 ογγϑέ (πα- ι 
ΧΙηΘ, αὶ Π16 ἄδ σοὐϊοῖδι5 Μ55. τηοάο ἀἰϊοτθης. 
ἔρηι νἱάθγιτ) Ῥγοβέοτι πιὸ οροζῖθξ, θαπὴ Ποῃ Ν 
εὐ ἡ, βἀ τοΐαη] σὰ {πὲ ΕΥ̓ΡΥΘΓ ΑΤΤΟΉ ΟΊ, »οδίαο, Ὦ. 6. 

αὰ 1π|6 Πρ ϑηϊ νπι, 411 ῬΓΟΡΓΙΘ νηῈ5 νΘΓὰ5 ν[α9 

οἷ, εἱ φῦρπι οὔπθ5 δ46ο φάϊίογθβ, [ἰθξξοτιιπὶ 

αὐ, τοίρίσθτο δηέε οπιηΐα ἀρθοθαηξ, ἃ Π|6 80- 

ΘΟΠΊΓΟἠ ΑΓ 4Π1) τῆς. οτηηῖπο φφυϊάθηη Γγ6ο- 

ΡΠ γΟΙΘΠῚ. ΘΌΠῚ [ογὶρίοσθιη αἴθ ναᾳῖάθ ἀυδίίο, 1η 

«πὸ οἀϊίογιί ΟΥὐἰτοο πιαρηα 1165 ρογαπάα ἢξ; 

οοτίο νί ἢος φοποθάδηι, ποπάπηι ἑαηΐαπη σοάϊουτη 

ἴῃ ῥγοηηζα οἰ εϑριδηι ΔΥΌ ΤΟΥ. γέ πάρ ἠδ «υί- 

δυθαῖδ πὴ παε|8, ἴπ Τοχέα οσοιιτεθπεδιιβ, ἑαξο ἴπ- 

ἄϊσαγα ᾿ἰσθαῖ. ΝΙβααθ ἱρίος. 1105 σοάϊοος ὙΜτο- 

ἢ 
3 

Βογρθπίοβ, 46. φαΐδιις πιοάο, ἀϊσθθαμι, δὰ Ὑ[ιπη 
Ογιείοατι δἀπιοάτπι ναΐθγρ οχίβίπιο; (πὲ βηίηὶ 

τϑοθηΐίοσθθ, ποάὰθ αὐΐορηάογα υἶΐγα (θοῦ! πηι" 
ΧΥ, δὺξ ΧΙΥ. νιἱάοηζυτ) (θα Παθαπὲ αἰΐα Βοπα, 
αλδθ γΔ1ΠΙ. υϊάθπηι, ἑρμηνείαν τη Χί!η6 [ἐφαθηΐί, 

Ἰοηρε Ῥοίίοτα δίᾳιι ορρογξιπίοτα ἕαθγιηξ. Ηδ- 
Ὀθηΐ οηΐηι Πηρῃ, Ρταθέογ τθχέιηι οἵ Παβοὶ ΤΖοί- 

Ζίβ [ὉΠ ο 18 [υδιοξ!α, αἰϊα ΓΤ παρϊέο δγουΐοτα 

(ὉΠο]α, ΡαΕ15 γογίαπι ἱηίογίθξξα, 486 παη- 
4 δ τη, 

δὗς- 



ΓΙ 

ῬκΑκελτιο. χατΊὶ 

4114], 4ιδηξυηι αυΐάθπι (οῖο, οἀϊία οχδης ; ἢ 

νπάρ δὰ ἴῃ ἰηάϊοθ τᾶθοο ἴᾷθρι 8 ΔάΠθα!, νθὶ. 

πὶ ρΙδγυπιαθ ορτθρὶθ, ἸπΘ ΓΔ. ΠῚ τη 6 |1π|8, Ππδπὶ. 

ὙΤ Ζοίζδς ἰρίθ, [αἰϊϑέθοοσαηῖ. Ῥγίρμιδ δοσζαπι ε[ἢ 

Ῥογσαπιθη5, ἔοσπιᾶ πυδίοσπα, οἰθσαπίογ. [6γῖ- 
Ρίαβ,, ἱπ 4πὸ {0801 11 Ὀεδυΐοτα,, ταθτο 
Ἰισαοτὸὲ [τρία , ἰ[ἀπΐὰπθ δὰ νϑγίπ) αυ1η- 

ἰ Βθηξθϊπημπι ἨΑΙτΝ ἴῃ τσρίϊχυϊα [Ὁ] πη 
ὙΖεί- 

᾿Ἂδ (εὶϊ, Ῥαβάννβι;, ὈΙΒΙΙοἴπεςᾶς Εἰεξτοτα!!5 Τγεβάθπ- 
ἢς ουοκ, νἱν ἀοξεπππηις, ἃ 4πὸ νατίας Ιεϑοποὰὲ 

ἡυατιηήαπι ΤΥοορΡὨτοηϊς εἀϊοπαπι|, Ρϑαΐο τατῖο- 

᾿χαπι, Ἰὴ Ιοοἷἰς φαυϊθυϑάδαι ἱπΠρηίοσιθας, μον {ππ|6- 

γ85 Ῥοίίδταπι, πΏ1Π] {ττῖρῆτ, εὐ ἴῃ {14 δΙδΙο πες. 

πος ἘΧΕΙρΡί πὶ εἀϊοπὶς ῬοτΣεγ πη:46 Ρτϊοσὶς ἃ 697) ἰά- 

4ὰε ἃ Ὁ. ΟἸοαίο, ΒΙΒΙΙο πεςατῖο, εχ ΒΙΒΙΠ οἰ δοα 

Βεγροτίαπα ὈΙΘ]!οἴπεοαβ Εἰεδϑοσαὶὶ οἰΐπι ᾿πίδεαπη, 
δαὶ ποῦ πιοάὸ οοἰϊαιΐοπεπι ἔστ Οοἀϊοὺὐπὶ ΨΥΙΐ- 

Ὀευσοπ ἢ ΠῚ. γετ πὶ εἰἴϊαπι Τρία 18. 486 φαϊθῦι5 ΗΙς 
ἰοζῦον, [ἐλοϊ]ὰ ἱπραῖσα, απῖὸ τηα]ζος ἰὰπη ὍΠΠΟΚ,. 

δίφιια δάβο {Ὁ} ἰρίαπι δε }} μαϊις ἱπιτ πὶ, 84- 
{οτῖρῆε οἰ, Τα λες ίας, ΑΟΜ, νἱν ὅτσαεςς ἀοϑι 
ἤπης, οὐας Δ14ποὶ Οταθςα ὀδτπηῖπα Εα[ζέσηϊο ΘΟ αο- 

εὸ [δ]ιο]α(ξΐεο ἰηίετυῖ! Ἠ]ογοῖ. ΒΥοιγογης, ν. ο. Ὁ. 136. 
ΤΑΝ Ἔξ ἀπ πιὸ Ππαρμογᾶξ, πο πιοᾶο ἴ Υ̓ΓΟΡὨΓΟΠεπὶ 
ὑἷ: Ἰρίαπι ἐὰπὶ 15 (Ὁ Π011158 ἃ! θα πάο δάθέθ, νεγατ εἴ- 

ἴμπι ΙοΠἀπηΐς εἰ ΤΠίδαοὶ Ττεῦζας Προομεηρικοὶ, Ὃ μηρι- 
κοὶν εἰ Μεϑομυρικοὶ δα] ἄτα, ἘΠῚ δἀπηοάππι ἱαπεηΐθ, 
εἴ νἱκ ΧΧΨΤΙ. ἀπῆος παῖς, ἃ. ΜΏΘΟΧΝΨ. {πιπ|8- 
ἴατα πηογία ἀεςείΠῆκε, ΤἸαςαπάσπι δζαῖ, ἢπ)Ὼ]} σο- 
σποΐξετα, νἴσαπι μὰπὸ ἀοϑ {Ππηὰπὶ ΔἸ απηπαπι ἀπ ίεὰ 

δε Εἰεξοτα!ῖς ἐσ οΙαα Οτἰπιπιεπῆς,, οἱ πιε ροΐξ 

ἴοί ἅππο5 Ρῥγομίἀεηξία ἀϊαίπα αἀπιοιῖί. 



ἘΠ Πα ' Ῥπλεβατίο. 

ὙΖοίζοπη μαδόξ. ΞΩ͂ΣΣ, Ξ ἔοτπηθ 

ΠΊαΧΙΠΊΔ6, Ῥατίξον οἰθρᾶη πιο αὖ Δνἠβοδμίο 

ἘΠ τ Ἡϊοτοάίφοοπο, [η ἰἸηξοϊα Οζοία [οτϊρεας; 

“« καἰ 

Μιδιαυς ἜΝ (οἀ πη ηδ ἜΡΙΣ ἀρηΐηιθ 

ἔογηταθ τη Φα6, ρα ΤΊΤΟΥ ομαγἔδοθιιθ,Γ( ξ0}115 φα Βϑς 

ἀφυνἐταπορέυδ, ἰδσοταΐα σποηαο ἱπέογάμπτη ἕο τὰ Πᾶ- 
ὕ6ῃ5, το τα ΓΕ ΠῚ ἀπξει 5 ραγεπης οὈίουΣ ΠΠη15, μρατ-' 

εἶπε δ ἀπη(φυσηζπη (Ὁ ΠΟ ΠΙα)ιπ πα βηπαὶο, Ιἀοοσαα 
χα Ἰοσοηύπμι ἀΠ ΠΟ ΠΙπ|ῖ5, ΤΟ Πο 1 δύδαϊογα ᾿τιάθην 
Ῥοσ ᾿ῃτορταπι ΤΟ ΥσΟΡΗΓΟΠΘΠῚ ςοῃέξίηθης, Αἀϊρέϊαα 

[πηΐ ῬΥδοῖοσ Τοορβτοποιη ΔΘΙΘΉ Ὑταβοθάϊαρ 

ἴγο5. ῬΥΙΟΣΓ 5.7. ΠΊΌΪ]Εἰ8. ξ0}115. πλΠΠ]αΐα6, Ηδῆοάας 
ἱπίοσεγ, ἘπεΙρ 15 ΗΠ δσυθα. (οῦπὶ [ὉΠ ΟΠ ΟΠ 65) 

δε ΟἸθοπιδάϊς Θεωρίο Κυχλική. ΠΟ ΠΟἾα Ἰηθάϊια 

Πομληππη ἐγ ηι οοἀ!σα ΠῚ ἔθ θ᾽ ἰηΐοτν. ἴδ, ῥῬδιοὶβ οχ- 
φορεῖ. οοπΐοπεαηε; νη νοὶ δΧ [6 ἰσυΐόθιη, νϑῖ; 
6. ΠΟΙ Πΐ ΟΠΊΠ68 ἔοῃξθ νἱβοπέως ἢυχι 6, ... ΑΔ 

Ιοοθθ5 [ΟΧΕιις ἀπέ πὶ 4ποἀ αἴίιπδέ, 1η Ῥαποιῆϊι- 

ΠΊΪ5, ἴσφαο τηοῦο τηϊπα 5 το θα, Δ πίον ἴρ Ἰρῇ, 

φαΐ Ὁ οαΠΕ15 αἰ ΠΤ 6πέαπε, ἰαξογάμπηι οὐδ. να ἰτοίβ 
[οεῖρα πιμὲ, ᾿ς, Ψπάο ἐάπίο πιαρὶς αὖ δογαπι νία ἴῃ 
τϑῆπροηδο ἐοχέι αὐήϊτίποτο νἱζαι: οἷ, ἐπ΄ δάθηάο 

αὐϊοπὶ ΠηΊΡ 1 ΟΙ ΘΓ τοχέπ πη Οαητενο: ΡΟΙΤεραἨμτν 

(βχυῖ, ποὸ πἰᾷ ἴῃ Ῥαπο πη... δὲ νδὶ τηθῖγαπι ἰρ- 

{πηι σοραγοῖ, ΘΙ ΟΠ ΠΦΊΘΓΘ ᾿ ᾿Οπιηΐηὸ Αὐτοπη 

161 ταπέαπι οὐἰεοα ατἤηρογα, νδὶ Ἱπτογργοξαυῦι ἴᾳ- 

ὕοτΣ προοῆϊταξοῖι, οὐα8. τοὶ δὶ ἱπιροποχοῖς,ς ἴη 
᾿αὺρ 

΄ ΄ 



Γ. , 

ΡΣ Ἐκαξεατιο, ἐν ΧΥ 

410 φυΐϊδοιη ἈΠ] αὐΐ ΠΟᾺϊ δηξ ΣΤ ΤΑΣΤΝ ΓΕ χὰ 

θοῦ ξες πο. ΠΝ ΑηΙ, ἢ, (γε Βος νίατ) Καὶ ζορρῖο δὲ 

γ΄. πυρὲγ Ποῦ τη ἱητοετργθἕαμάο Νουο Ἴοῆα- 

πιδηΐο Οταθοο ἐοχέμπι, γαϊραΐυπι τη ροτ [648], 

ἄοῃμθς ἀβ ΟτἸ οβ δοΠίαπο γθ5, οἴἴϊεξ εχρϑύϊπιοσ, 

4ιίἋηὶ 4118. ἰάθη Ἰοθαξ ἢ 1ῃ (ουίρίοσο φιοσυπαὰδ 
Ι 

Ἰρλϊτατῖ 

“Μαχίπια. ἰρίξαν ἰαθοσὶβ ρατῦβ ἼΩΝ 8θ6ς, νέδη- 

[8 νου θογαπ δἔ γὸ5 ἸρίΔ6 Ἰεβότγιδας, ῬΓαοίθγεπι 

ἴῃ [οτϊρίοσε. ἴδηι οδίοατο, αδηέμπη βογιὶ ροῦεξ, 
᾿ 

ται! τατοηΐαγ. ἘΪος οομ ΠΟ ΓΚ γοτῇο- 
ρατοίοογοίξ, εἰ πϑοοἤαγια αὐ ἤᾶαης τϑιὰ ΤΠ σια. 

1. 

ποηι ἰατπατη (αηΐοτι, δά γΟΥ ΤΊ ξαξεᾶπι, αἄϊαη- 

Χι, 4086 οἵ [χες δοσυγαΐα οἵδ, δὲ 1π πη} 195 Ἰοοῖ5 

1πτο!]!οξξα τ ΤᾺ Ἑδάθηι ἰᾳΠΊΘΏ., 4π1Ππ| 1Π 

4υϊδυδάδπι Ἰοοΐ5, Ῥγορίθσ νθυβοξαπι 6χ α]1ο0 νϑγία. 

Πχπ αἰϊππι ἰγαϊθξομθο, (ηΠ6 ἀπγο5 ἰαίίηαθ Π1Π115 οἵ- 

᾿ ὀπἀοτοπεατ) ποηηῖ8}} πσσοῖ ἔαοεδγε Τοἶθαὲ νο- 

“ἃς φἰδηίοσί δ οΡίουγαβ 1145 ἃς ἴδερθ ἀπ υτατι- 

Βίοις Ῥοξίαθ Ἰοουςοηθ8 ΘΧΡεΙΠπΊογοί. Οὐἶι νίμπι 

γί αὐπιις Ἔχρθα!εοσθηα Ἰδρθηειθας τράάθγοπι, ποῦ 

ΟΡετγρθίσθα [ογῖθ, [64 Ῥ6Γ Ῥαγίϊοιαβ ςογίαβ, δά πὰ- 

τήθ γος γογπὶ αἰ π1ηξξα5, ᾿πηρτε!πηγχθηάληι αὖ ορο- 

τ ουγάι!, γέ, φαοίπαηι ροδηχαίί5. γογῇθι5 γηα- 

ὉΔΌυ]ογυιη σΘοουιη ἸΡΏΔΤΣΙ5. Θ9Ὸ ραγαρῃγαῆη 

; 4080“. 

2. 

ἰδεϊπαπι Ρϑυ]0 Π|δοτίοτοπι (48 φυᾶ ἴπρτα ἀϊοοῦδη}) 

Οἐρχίαὶ ἂς νογῇοηὶ Γαδϊοεὶ, 4186 εἱ συνάφεια οτα- 

, ἀϊοηῖβ Ροδίϊοαα οεπάσδτγοί, οἵ γουρῖς Ὀγευϊογιδυς. 



ν 
᾿ 

-- 

ΧΥῚ ᾿ ῬΆΛΕΡΑΤΊΟ, 

φυδοαιιθ. (αἷς ραγήςῃ]α ἴεα ὁ ῥῆσις τοίροπάοτγθε, ουϊ- 
416 βατίηι ἴῃ οομϊός ἱ ἱποῦγγογοε, 864 Ρταθίξαπε- 
(πιὰ οἀϊοηΐς ἄος δαυὰ ἀυδ16 ε 10 σοπΊπΊθηΐα- 

Ῥοδπια ἰΘσ ΘΗ 1 σΩΤΘΓΘ Ροΐΐε, οἕ, 400 ΘΟΠΪΌΪΊΟ, 
ἢ φυϊ «ὦ ποηηπα στα, 1η ραταραταῇ Πιθὰ οδαΐα, 
ξοτίδη παρίθυιηί (4φαοά ἴῃ ἰρίο ἐοχέμ βογατη πος 

᾿ψοἷΪα οἵ πος νϑιρίαπ ν᾿ ἀθίιγ,) ἀθυηάθ [αἐ158ξα- 

σου ρταοίατίοηα ἀοξε ΠΠπηα ἐἷό 1, μεορἤγοηε, οἴμισημο 

Οααπάγα ἴπ υμϊμενίαμι, δὲ δριτοπηα ορθγὶβ αταθ- 

δα {οἰ ΕἰΠΠππαὰ, πα νοεθαΐο 4υϊάθπι ΟἰΠΗο, ἤπθ ἀὰ- 

“ διϊδξίοπο δάἀϊθηΧΙ. Αο γθγθ ΠΉΠΙῚ νἱάθοσγ ροῇβ 

οοπίοπάογο, ρἰὺ5 δοη86 ἔγαρΊ5 πι6 {8 ἴῃ [5 Ῥϑαοίς 

᾿ ῬίασἾ15, Π|5486 αὖ ἈΠΠΟΤΊΠ ΥἹΧ ἐγ! πὶ δὲ νἹρὶ πε 

δἀο!οἰοαπίαϊο [ογιρεῖα, ἥπδπι 1η 1 Μραγήδηϊ εὲ 
Ῥοιίθσιαπὶ ΦΟΠΙΠΊΘΩξΑΓΙΪ τη016.0 συδηπηαάπι Ροΐξξθ- 

Τίο Οδπέογίαηο, 40, σοτέιπ ΘΠ Ἐν, ποπηηθπὶ πος 

». 

. ξξαηι Πδὶ τορογίθης, ἿΙτἀ4π6 θὰπὶ ἰοέιπη, νῆα ῦ 

τὰς ἢ ραῖΐο πιο] ]οῦ εἐξς 164 Μουγῆᾳς ἔδγθ 1π-ὸ 

το ΘγΑΡ ]Π1ς, 41 νϑιαὰξ ἀπ Εἰ Πυϊ αξαβ ὄγθρδᾶξ, ἀο-. 
᾿ ξετίηδο ὀορίας δβξαμαϊε, Ἰοφα οὕ απ Τοσίρεογιπη 
-δηγθηάαῖ, ΓΥ̓ΦΟΡΏΓΟΠ ΠῚ ΨΟΤΟ 1ρέππ|, ῬαγιπΊ δαξ, 

ρίο ἀἰΠοαεἸοθὰπι, ἀὺξ νόδο5 συδοάαπι ἀτᾶθοδθ. 

ἘΠ} ΠΠἶται. ΨΜηάδ πδυϊγιυ5 ξαυταρίηθ δάϊπη- 

σϑηάδ πΊΔΥ ρ 115. ἰδξξοτιιπι πο] οίδιι5. εἵϊε νοἱαὶ. 

ΑΔάΙαῚ ρογγοὸ πιδὰθ αἰϊψαοὲ δπποίαξϊαπουϊαθ, (4. 
Οδηζογίδηϊβ ρὲ Ππέργαπι ΚΒ, αἰ πη 8:45) ποη Ρίοξο- 

ἔϊο," νὲ εξ τρία ποΐαϑβ νιάθγδι {ογιρῆϊο, 164, φαα 
ἀυϊ 4παδάδηι απέθγιιβ πο αἰξίρογαῖ, ἀπ δρῸ ἃὉ 

ΑἸ ΒΊΟΠΠἸοτο 8 ρᾶυϊο ξαΐας ΧΡ οαπάδθ νἱἀθγθηΐασ, 
αἰξ 

ἶ 
" 



ἘΞ ατέπος 1 ἔσι "..." ἧχνα 

αὐἱ ἀδηΐφας ἀο Ἰεξξίοπο αἰϊφαϊᾷ ΠιοΠΘΠΔΠ ΠῚ οἴει. 
ῖ “884 Ραϊιοἰα ΓΘΠῚ ΘΧΡΘΑΙΠΙ, νὰ ἀρραγεζ, ΕἾ Ρᾶτοα 

τῆδηιι οᾶ5 αἀΐροσῆ. Οὐμπηὶ γοργὸ δἰϊδηι τατίῖᾶ5, 

Ἰπο!οπεῖα, δὲ οδσυγίξαβ. νοοιιπι, 4αΐδι5. Τγοο- 
ΡἈγοηθα ογαίίο ρσϑθ ὀδίθεῖς ἱπῆρηϊβ οἵδ, ΡΙασ τη ΠῚ 

᾿ς ΑΙ Που]ατ5 ΟδΙΙΘΘτὸ [οἱθαῖ α ἀτᾶθοο ἔοπία Παστι- 

ΥΘ οὐρίοηεδυς, δἀηγοάτϊιπη πθοδ 8 γτι5 νἀ θαίοΓ 

Ιπᾶοχ Ογαϊμηπατίοις νοσαπι, ποῇ ΟΠΊΠΙ ΠῚ, [Εἀ 5. 

ΟΠ Δαηταπι ΓαΤΙΟΥΊΠ1, ροδειοαγαπι, ἀαδασίοτιμη, ἃ6 
ΔΗ γταπιδισατιιηι, 416π| ργοίπάθ, φαππὶ ἴῃ οΠι- 

᾿πἰθὰς Ταροτίοτιθδιιβ θα! Ποηῖδ5 ἀδΠἀδγαγθίαν, πο 

ἢη6 7Ζυτηπηᾶ τηο] 6111, οοηΐθοὶ, δὲ ἴῃ. 40, {ιρτὰ 
᾿ἸΔΠῚ Ρτοξο τις Γππη, δ. ΠΟ [85 1π ΡΥ Π115 ἰπδάϊξος 

6 Οαάά. ὙΠ δοτροπῆθας ὉΠ] τη χὶηλ6 ρτοξα 76, 

ΙΠΌΟΓΙΠῚ 4α! θη, ᾿πὲογργθίαξοηθϑθ, 41||ὰ6. ἃ Τ Ζοῖ- 

26 ΤῸΠΟΪ 15 ἀἰγοράσγθηϊξ, ροΓ νοσυ!δηι ἱποαῖ, Ὁ 

ΠἬἰς νη οἷ ἀἰπιηριθέθ. Ἡπζογιοο οἱ θοργα-. 

ΟΝ Ἰηάϊοθ ὁρὰβ ρίαπθ ποη οἵἴαξ, πθ δὶς αἰ φαϊά 
. ἀἰοσγοίασ. Ναϊ Ὠοθογαπι, Ὠραγα ΠῚ, ΠΘΓΟΏΠ1, 

᾿ωνηβωβλί ἈρρειΠλεϊοηὸς Ροδέιόδθ, νυϑ]απι 

ἄρ, τοσίϊοπιπι, Ππαϊονῦῦ:), ΤΑ ΠΕ] 416 ὩΟΠ11- 

“ἃ ἴῃ ΠΟ 5 (περ 818, δτυθαιον φυϊάθηῃ, [οἀ ἰδ- 

τηθη, αυδηζαπι [4115 οἵδ, οπιηΐα αὸ Πηραΐϊα Θηο- 

ἀληΐογ. Αἰφὰθ νί ἰδέξογθϑ νῃο γϑὶ τὶ οδεαξα ἕο- ς, 
ἄστη ΔΈΟΙ ΠΙΟΤΊΠΠ1 Οαἴκαδηάταρ [ογΊΘηλ. αἴαιθ ογά!- 

ποπὶ Ῥογίρίςογθ, εἴ ἴῃ Ἰεσοηάο ἤπρυία φαδεαδ 

ΟΙοοα δ δὑπῃι τουοσασο ροΐδθηξ, ταδα!αιη οἱ οοη- 

ΟΕ ῊΝ ΘΌΠΟΙΏΠΑΥΙ ΡΑΓΕΠΙΩῚ ΟΑΥΠΊ1 15. ΟΠΊΏ ΠῚ, 

᾿ υοπιοῦο 688 φομδοχθδηξ, οἵ ἑοχίαὶ αγάθοο ρῥτδθ- 
᾿ Ὀ Ἔν ΓΑ 

το 



ΧΥΙΣ ἋΣ ΠΒΆΛΕΕΑΎΤΟ, 

ῃλιῇ, ῬΩΡΕΝ ογαΐ 4ιοαιο, δἀϊπηροτο ΠΟ ρ]ι “δια! ρενὶ γοΥἤοποΠη, γοευ  πτηα Ἰατ᾿πηϊταῖθ οοπηρο- 

(ταθι, δὲ οδίσαγιζαι!5 Ρτορῃρεῖομο, ψιᾶπη Οαήΐδη- 

τα ἴπ Αταροίς αἰοξιαΐ, ξ61οἰΠΠ πη πὴ τη: τας ΟΘΏ}, 

804 4ΠΟΠΙΔΠ1) 68 Ῥαγί!} εἴ ρα ρᾷθπθ ποιὸ ἰηΐογ- 

Ῥγοῖθ, αἴαιιο Οράΐρο δάθο, ορὺβ Ββαδαϊμίος, ρατ- 

τα ποηηϊῇ οδίο!θέδο ἸΔΕ 1615 αἰπαΐοσγιδιβ ρἷδοο- 
τΘ [οἸθαξ ἀ ροίπε, (41 ππης {ὰπηξ ἴατιο ῬυοΙΠι- 

111) 16. ρᾷῃ], Π6 ἢπθ6 οδυῇα πλοΐθ8 Πἰδτὶ δυρογο- 
. ἴασ,, Ρίαπθο οπγῇ. Ἐκ ἴοοο σοηΐγα., Π6 ΟΠΊΠΙΠΟ 

ΡγΔθί σι ἢ φυϊάαιαπι νιάθτον, φυοά δ πέρ} }:- 

αοηάοτη σκοτεινὸν ποίημο, νἱ Πη ἰθξξοτιθιιβ ἄργηο- 

τοῖ,, αὐτοσχεδίασμοα φοοίϊουαι, [6] ρατοθίδμα 
Οαἤαπάταθ Ὀγθιθηι ϑάϊθοὶ, {πὰ ΤΥΘΟΡΒτοΠΙ5 ἀϊ-᾿ 
δοποπι, οσάϊποπῃ, οδίουγίξαξεπῃ, γογρα, ἔτο: 

ΡῸ5 δἴς. 12 ἈΥρ απ]θηζο {Π}}}} ἢ, 6. ΘΧρασ Πδ,ΙΟη6 

Μαράοθυγριςα, {προγίοσι δθοαΐο [αξξα, [ἰηραα 
ῃοῆγα ἱπηιζαγογ, [δτὶ ῬΟΕΙΤ5 ΤΉ] ΑΓῚ ΘΟΠΆΓΘΓ : ΟἿ 

Θ4υϊάθπι Ρἰδη6 ὉΠ} τρί {τῖθιιο,, [4 {15 Βαθιζαγιις, 

ἢ τὰ φγδοηζογις, οαῖτι8 οαὐϊα ΘΔΠῚ, γοῖαξ ΔΡΡθη-. 

Ο41615 ἃὰζ βοσο ΠοσῚ ἴοθο, ΔΑΙΠΩΧΙ. --α 

ον Ττνν [υηξ, 4086 ἀὰ πιοὰ ΤΥ ΟρΡΉτοπίϑ βαϊ- 

ἕἰοηθ οὐπη 8645 ἰδξξογιθι8 σοπηηηπηϊοαηάα τηϊῃξ 

νἱΔοθαπίαγ; Ππρογοῖῖ, νῦ, φαυοιηφάπιοάθῃι [αρτα 

φτοιηῇ, ᾳιδοάαπι ἀρ οδίοιγιξαίο Παΐας ροξίαθ, 
Θἰπι54116 οδι 15 δά οἴαπι, ποη Ραγατη οἔ ᾿ρία, πὸ 
ἔΆΠοσ, ἴὰπ δα τρέξα ᾿πἀϊοαπάαπι {Π|4π|, ἔπηι αὦ 
[οι τα ἱπεο! Πρ πη άαπ) Ροξίαπι, Ργοξαξαγα, 



ῬΒΑΕΕΑΤΊΟ., ΝΡ Ὸ ἈΝ 

ΟΑἰφαο οδίδυγαπι φυϊάθῃι ΓΥΦΟΡΒτοπΕοπὶ οἴο 
Φαθυ ΠΏ ΕΙΣ ΟΠΊΠ68., Θ[[Δ}}» 4᾽ϊ ἔαημάο ἑαπίαπι 46 

60 δαάϊογαηΐ, ΠΘΟ 1] 4915 ἃἰ11ΠῚ ἔαο ΠΟ θη] [ογρίο- 

το πὶ ΠΟ Π]ΟΠ 4116 οἴἴδηξ ἱπερ!]θέδατι, 84 ποπ 
[4115 6: γηϊιοτγίδ 4 οδίσαγιίαξο ΓΟΓΙΡΓΟΓΙ5. ΔΙ Τουτὰς 

ἴοι! ἀξ σομ4αογί., νογαηὶ ἀπ ηξγ1ι5, 4814 πο- 

ΡΒ 5, δὲ φαϊδιις ἀ6 οδι]5 οδίσασαμῃ ἢξ, ἀϊσθηάαπ 

εἵ. Τσπᾶυὶβ Θη1η1 6 οδέμπῇ ᾿πρθη1} Ποιημτηΐρας 

οπιηΐα οδίσατα {ππί, δὲ μἷ5. νεὶ ἰρίᾳ ̓ οδίουσγιίαςις 

ποῖϊο οδίςαγα εἰδ, 4αππὶ οοηΐγα οοτάἀαξϊοταβ δὲ αἵ- 
᾿ ἘΘΏΕΙΟΓΟΘ, 4υδη ΖΔ ΠῚ ΠΟΠΠ1]Ἶα ΠΟη [α(15. ροσρι- 

οοἰσηΐ, ἐαιηθῃ ἀοβπιίι5 ἰηδίοατα ἰοσππ1, δὲ ψ6]1-- 
τὶ βμαηϑαπη 1Ππ4, 1π 4φὰο Βαοτοαμί, ᾿πηρϑάϊπηθπία 

τηοπήγαγδ, 4086 [0115 1ῃ ἰδαροηάο οδίϊοηέξ, σαυΐϊας 

᾿ἀϑηΐσιιβ φΟΠΙ ΠΟΙ ΠΟΤΆΓΘ, 4886. {ΠΠ΄ ἱπιροἀϊπηοπία 
χρῇ οδιίοίαπε, ποη ἀϊβίσυ!εεν ροῆηηξ. Αἕάπὸ Ὠἱ 
[απξ ρου ηπιθωι, 4 δι5, φα!άφυ! ἀθ ροξέαθ ηο- 
ἢιτὶ οδίσυτιίαϊς ἀπ} γθηγβ, ἀοῇιίηαέμηι εἶ. 

ΟΒΙουΣΙΐα5 ἴῃ Τοτδθηάο οπηηΐβ απξ ἤπα ἴροη- 

ἐδ παίοϊζυγ, αὐ 46 ἱπἀδαβτια 40 ἰρίο [οσίρίογο, 
φυδουηᾳαα ἀδ οαυηα ΖαδΟΓΙ 1ο6ῖ. Τ||4ηλ πατώγα- 

ἰδῆ, ὨαῺς αγτἠβοίοίατν τΑΘσιΐο δἰ 14]5 ἀϊχογιῖ. ΠΙᾺ 
(οτηρον 1Ὲ νἱτο οἱδ, πᾶθο δάβο ποῃ εἰξ, νἱ Ἰαυάξ 

4ιυοαῦο ποὴ γατο ἀποαίας, Πα ΘΏΩ1ΠΊ, ΦΙΠΊ ρΓδ6- 

Τοῦ νοϊαπίαίοπι δὲ. ὁοηἤίμιμα Τοσ δοης 5 οχῆ παῖ, 
ΟΥΘΊΠΘΠΙ, ποοοίΐα οἱξ, ἀποαῦ ν6] εχ τηϊοιεϊα το- 

ταηι, νοὶ 6 τοηζυϊοῃθ ΠΟΓΙΟΠ.ΠΊ, ναὶ δχ ᾿σηογαη- 

(ἰᾳ Ἰπρυδα δὲ γίας Ἰοφιιοηά!, νοὶ ἃ πἰμιῖο Ὀγθυϊα- 
δ 2 ἘΑΡῊΣ ἀχἢ 



. ΧΧ ἕ τ 

εἰς υάϊο, νοΐ οΧ αι δἰσυάεατο ἢ ἴῃ ἰέναι νοἱ ἀ6- 

εἶφθθ 115 6 οααῇις5, 4π86 πος ΦΟΥ [8 ἱρίαο ἰφυδα- 

δι11ος [απὲ, πος δα ᾿ατ!άθπι σΟΠ ΠΟΤΕ ροΐωμπί. Ἠδ- 

τὰπι αἴθοπι οαυαγασι Π0}14ΠῚ Ρίαπο 1πΤυσοορῆτο- 

πθπ οαάογθ, πὶ σΟΤΓ ΠῚ Ῥτγοΐθέξο δ οσίς 

ΤΙ Ῥοίῃε, Τρ η} δηΐμη ΠοἸ 4 ΠΠπη], αΐη ἀτηοο- 

ΟὨΠ ΠΏ: ἀᾶθο, ΒΟΠΊΤΠΘΠῚ 6, ἢ νοὶ αἰαπη4θ ποῦ 

φοσποίςοτοηυβ, φογίο τοΐα {14 ἄπο Απαρταμημηὰ- 

ἴα, πα ἴῃ ῬΙΟΙοΠΔ απ, Εἴ Ατἤποξη, οἷπα σοπῖα-" 

. σοηὶ, δχοοριταυ, 1 αδαπάθ ἄοςοτθ ροήεηξ, ααῖ- 

Βυς οαπὰ Τατατπα ᾿πουπάϊξαξα [ατηπηᾶπι οἰ οσαπίϊα πη 

τοηϊπηχῖῖ. ἡ ἈΘΕῚΒ ΘΠΪΠῚ ΠΟΙΏΘη Πτολεμαῖος, -ἀϊ- 

χῖς. οἵδ ὠπὸ μέλιτος, τορίπδο ΔΌΤΘΙΙ, ᾿Αρσινόη,. 

ἴον Ἥρας, 4.0 νέγίφας ορτορῖς δαηάϊξαβ Συϊί. 

ΗἩϊῆς 15 τι ΟαΠαπάγα ΟὈϊουγιίαθ ἢῸη ἃ βαΐαγαρ 

οἰ 1πσθη} ν|10 παῖδ» [εὰ ἃ οοσγίο ἙοΟΠΠΠΟ δὲ ατίο 

φζοζοξια ἢε, πθοοίίε οἵδ. Ουοά Ἰρίαμι σομ Πα ποπ΄ς 

ἀἰουϊέος τοροσῖοῖ, αϊςαυῖς, σορἸ Δι οτῖτ, ῬατεϊηῚ 

ναϊοἰπῖα οππηῖπο οπληΐα ΡΘΓ Ἰρίαπι Ὠαζαγαση {|ᾶΠ| 

σοηῦβ 6 ἀἰοόηάι {11 Π16 αἴαιθ ΟὈΤουγὰπι γθαυΐγογο, 

Ραγί ΠΏ} Οαἰαπάγαπι ᾿ηρτΠη15, 4 8Π} ἼΠ1ὸ ναὰςῖ- 

παηΐο βηρῖε, δ οπιμῖθαι5. 8}115. δηΐο ἱρίμμι ροῦ- 

εἰς  ποπηϊηατπι Ὁ ΑΘΙο]ο, ἅθαιδ οδίσατθ 16- 

φαθσηίοῖπ τηδυαπι ἔα}. ηάθδ νοὶ λᾶς 1οΪα ἀό 

οαὐα, πὸ τὸ πρέπον νιοίϊατόϊ, πο ΤΟ ΥΠΊΟ 5. ΟΠ α- 
] 

ταΐζοτοηι ἴῃ Ῥοδπιαίο, τοεϊποσο τα άτξ, 1π|Ὸ {πος 

ἀαταπιοάο οοαξξας οῇ, 

Τηφυίγοηθ ἰρττατ ΠΗῚ [2606 αἰαϊθ ν δας [ΠῚ 

ϑοίουτγι ταῖς Πγοορμσοπθᾶς οαὐας. ἢ. 6. ἴῃ τορϑ-᾿ 

(ἰἴἰὰ 



ΡΚΑΕΡΑΤΙΟ. ἘΠ ΎΤΟΨ ὦν ὧι 

τὰ 80 ὐδωνῆς Ῥοίδοα ἰοξξιομθ σον ἐφηΐ, ᾿αἄσο- 

Π8ΠῚ δᾶ Πηΐ, ΄ιαϑ ἔαπὶ οὗίοσαγιι πηι 65 Ροξηηα γοά- 

᾿ δαηῖ, Τρέδθηι νοὶ] οἔξο ταπάθη ἔοηΐεο [ο[δ ΔΡΟΓΌΘ- 

τάηϊ, 401 ραγίμη Ὁ Αταπηπηαξίσα,, Ῥαγίϊπ ὁ ἈΠ6- 

τ τοτίοα, Ραγιπι 6 Ροξῇ ἀπομπίστ : 405 1Δπὶ ῬᾷὉ|0 

ΘΟ 5 ἰηα σατο, ἸΔοποίσ4 6 ΘΧΘΠΊ} 15 ΟΧ 1ρίο 

Ῥοδπιαίο Παῆγατο, Βομὰ Ἰεξξοτυπη ΟΠ γ ΘΠ], 

Ιαθοὲ. δ 48ὰ φιμάθδηι ἐαηΐο Π|1ΠῈ5 ἀπ δίζατο [88 
οἵ, φυδηΐο ρ]15 Ἰπ46 ᾿ποῖἰ5 ἐγαξξατίομθη Ροδίδο 

ἱρίαηι ἀσοθρίαγαπι οοπῇάδο. 

ὧν Ῥγίμια οΟδίουγίίαι5. σαι παυιδ ἀπδῖο οἷ 

μαθς, φιοά 1π ἐδηία Πεογιηῖ, οἱ Ποαγαπι, ἢἰ6-. 

ΤΟΙ Θὲ ΠΟΓΟΙ Πα ΠῚ, ΡΣ Τοῖππ] Ορτς ῬαΠΊΠη οΟ- 

ΘΟΣΓΘΏΓ ΣΙ τη] τα] η6. (ΟΣ δηΐϊπι ῖο (ΠΡ 6 1} 1πς 

δ κοτε ἐποίδαγυς. ΜυεΠοΙορίβο γοίου!ς5 ἰοσυρ ΘΕ Π|- 

ΠΛᾺ5) ΠΟΙ Π6 ΠῚ ΓΔ ΠΊΘΩ ΘΟΓΙΠΠῚ {π0 ποιιῖπο πρρεϊ- 

᾿ Ἰαΐ Οαἤαπάγα, 410 ὉΠΊἢ65 θυ ἴἸαϊη1] οἴΐθηΐ 

“ ᾳσηϊτυτὶ, [64 γ6] γποὸ σοσποηηῖπο Ἰρποιοτι (Ἰηϊοτ- 

ἄστη ρ αγΊθ115) νοὶ ρογιρηγαῇ ραυΐο οσορίοῆοτα ἀ6- 

ἤρπαῖ, ϑὶς βαξπι 80 ἱπϊεῖο νϑεϊοίηϊ!, ν. 33. νδὶ 
γα] ρτίογοπι Ἴγοῖαθ ὀχριρηαίίοποιι, αὖ Ἡοτοα- 

ο ἴρ ξαξξαπη, σοΠἸΠΊΘΠΙΟγατθ, πο ἀἰςϊξ, ἐχηε σαβα- 

“ται, 68 πατδης ἩογομΠς ([᾿ατίπι δηΐπὶ ἢος 4υϊ8- 

48 Ἰπτο 0 Χ 60 [64 ναῇαΐαπτ παυίθις τριεσπέρξ 

λέοντος, ὃν ποῖε γνώθοις εἴο. οἵ ρίυτα ἀδίμάδ. 

ο φγαϑάϊοασία 6ἴ1|5 μη ϊτογῖσα, νογῆδιι5 ρᾷθηθ νἱρὶπε 

ἀοίογιθιε, δά 181 τηυἱίο δγθυΐα5 σορηομλίη!- 

Ὀὺβ [015 Θ1Π| ἀρρο!]αῖ, ν. ὅςι. Μηκιςέα, φερῷό- 
Ὁ2 ,. πέπλον, 

͵" 

᾿ς 

΄ 



ΧΧῚΣ ῬΆΛΔΈΤΑΤΤΙΟ. 
᾽ 

“στέπλον, σχαπανέα βοωγίδην, Υ. 663. Κηραμύντην 

Πευκέω ἸΠαλαύμονα, ν. 871. ϑηρόχλαινον ὠμηφὴν 
λύκον, ν. 1346. τάῤῥοθον. βοηλάτην, τὸν ἐξώπρυμ- 
γον φέρῴος ἐγχλαινόμενον. 51-ς Ἰοιμβη,Υ͂. 40ο. Δίσ- 

κον μέγιφον Ἰζυνο θέα, ν. 435. Γογγυλώτην Βελοῖον 
Μυλέο, ν- 536. Θρύμνιον, ΤΙρομανϑέᾳ, Αἰϑίοπα, 
Τυραψιον, ν. τορ5. Κερδύλον Λαρύνϑθιον, ν. 1192. 

ΤΑναχτα τῶν Οφίωνος ϑρόνων, ν, 1301. ἄφερον 
Κρήτης ςρωατηλώτην, 4ρο] νον, ν. 208. Δελφίνιον 
Κερδῷον ϑεὸν, ν. 352. Θοροΐον Ἰ]τῶον “Ωρίτην 9 εὸν, 
ν. 426. Μολοσσὸν Ἰζυπέω ἸΚοῖτον, ν. 562. Σκιαφὴν 
Ὀρχιέα "Τελφέσιον, γ. 1207. Ἰατρὸν Λεψιέω Θερ- 

μινθέα, ν ν. 1419. Χρησμολέσχην εἴσ. Βαεοϊιίηη, ν᾽ 

ΔῈ αἱ Ἐνόρχην Φυγαλέα Φαυςφήριον, ν. 577. ΤΙρό- 
βλαςον, ϑρασέα, Νορίμπιη, ν. 149. ᾿Αμφίβαιον, 
ν. 767. Μέλανθρον ἱππηγέτην, Ταγτοηι., ν. 936. 

Κρηςώνης ϑεὸν Κανδᾶον ἢ Μάμερτον, Ὁπλίτην, λύ- 

κὸν οἴο. Πμηοηδιι, ΝΜ. 858. Θεῶν Ὁπλοσμίαν, Κεπε- 

γε, ν. 403. Καςνίαν χαὶ Μελιναίαν (Θεὸν, ν. 831. 
ϑεον Σχοινίδα ᾿Αρένταν Ξένην, ν. 867. Ἰωλῷτιν 
᾿Αλεντίαν, ν. 958. Ζηρυνϑθίαν, γ. 1234. Καςνίαν 

: χα] Χοιράδα, Μιπογαηι, ν. 359. Βέδειαν Αὐϑυιαν 

κόρην, ν. 519. Ἔνυω, Τριγέννητον Θεοὶν, Βοαρμίαν, ] 

Λογγῶτιν, μΟΧ ΙΝ Βίαν, ν. 936. ᾿Αλοῖτιν Κυ- 

δωνίαν Θρασῶω, ν. 949. Μυδίων{. Μυνδίαν, ν.1163. 

ἴΑμφειραν, εἴ ν. 1164. Σϑένειαν, Οεγεγέμι, ν. 152. Ὁ 
᾿Ἔννοδαν, Ἕρκυνναν, Ἔριννὺν, Θερίαν, Ξιφηῷόρον, 

Ηροαίθη. ν. 1175. Βριμὼ Τρίμορῷον, ν- 1180. 
Φεραέον, γ. 1186. τριαυχένο, ϑεον Θοἴς, δῖο “011|- 

ΓᾺ 

ὅν». “ 

᾽ν “»ὑχ ἢ, οχονΑ 2 

τίς πα υάσῳ σ᾽ 



͵ ᾿ς ΡῈ ΔῈ ΑΥ τὉ: ΧΧΙΙΓ 

Ιὲς οἱ ο ν. 260. λαβράζων περκνὸς οὐχ μητὴς χά- 

ρων, ἸΠτεροῖσι χερσον οὐςτὸς διωγρώφων, Ψ|μΠ ὃς, ν 

.344. Σισύφειω ὠγκύλη λοιμτεδρὶς, Δηόπον, ν. 340. 

Χέλυδρος ὠμόθριξ, ἀπ πολ της “τῆς Φυτωαλμίαως 
χϑονὸς, ΤΙΟΙΗΥΊ, ν. 51τ. ᾿ἡμίθνητοι δίπτυχοι ΔΛα- 

πέρσιοι, Ηδέξον, ν. 526. ὁ Καναφροῖος μέγας ἔγχώ- 

οίος γίγας, Ηοίεμα νϑτὸ οἱ Ῥαγὶς ἀθοθῃγ ΔΠΊΡΙΠὶς 

φΟρμοΙη ηΙΡι5, τηοάο ΒΗΟΓΙοΙ5, πιϑᾶο ἱτγορίοὶθ, 

ἱπά!ρ τα πΕαν, 486 Πΐο ἤοη ναοδὲ οο σατο, 46 
αΐθ8 γΘ͵Ὸ ΟἸΠΠΙΌ5. ἴπ ΠηρΡῚΪ 5 Ἰοοὶβ ΟΠΊΠΪΠΟ- 

ἐοηἤαοπάμις οἵϊ αμ!. ΓΕ τΙ δ θήλεος 4] 

68 ΠηϊΓὰ ΔΗ ρθηεία, οἵ ἑαπιδη Ταπιπῖα δτραϊξαΐο οχ- 

᾿ρ σαϊε. Ιπίορύαο ρου ρηγαίδος ρτὸ νπὸ ποιηΐης 

Ῥτορτίο βοῇίαθ, ρυδθίογ ἴδ1η ἀϊθέαπι ἄς Ἡογοηΐο, 

ν. 33 44: ἜΧοπΊρία {ππξ ν. ο. ν. 433 14. ἀοίον!- 
Ῥίο Οαραποῖ, ΣΡ. ἴ44. ἀοίοτίρειο Μομοῖαὶ, αὉ 

00 ῬΕΙΟρ6 τορϑεϊζα, ν. 74. θαγααμῖ, ἃ τααῖγο 

ΕΠοξγα οἷ ἔδει ᾿ρήι5 ἀθίππηξα, ν. 9309 14. Ῥαπο- 

Μεϊ, Ψ. ἸΟΙΟ 14. Νίγεῖ, ἂς ΤΠοαμς, νι 1232 

744. “ὁπθαθ, οἵ α]ἸοΓ ΠῚ τυ] οτυση. 

ϑοάᾷ ποῇ ἤιβηοιε ΤΥΥΘΟΡΏγοΩΙ, ποηγΐπᾷ Ρῥτοὶ 
ἢ ὑλ αν Ἢ ἣν Ὁ ὩΝ τς 

Οφτῖα ΘΟρΠΟΙΜΪΠ 5. ἸρηΟ 8 ἃ ἀείογιρείοπο οο- 

Ῥίοποτι του 40 115 βοβαγαπ, αὐξ Γα[ΟΥΤΠῚ, 

ΘὈίουτγατο, οἰϊαπὶ ἴῃ ἀδιθθξα ΒαΓΠῚ ΓΟΡΌΩΣ τξανοῖ-. 

[αῖαγ, νῇ, φααπέυτῃ βδτὶ ροϊοῆ, Ἰσπούίοτα ἴριηροῦ 

ΒΟΓΏΠῚ [αΐα οἵ γ68 β'δίϊζαϑβ ποξουίδυς ρυδείογαί. [{ὰ 

ν. ς. φαυηι γο θὲ Πθρο οι). ἰἱ. 6. ᾿πππιθτα, ἤθη 

«ΟΠ ΠῚ ΘΠΊΟΓΔΌΪΕ Οἷα ὨδίδΪ65, δ ἰαθογοβ ἀποάεο- 

Νὴ ' 4 ΟἸΠῚ 



ΧΑΥ τὸ ῬΒΑΈΡΑττο.. 
δ ν΄. 

᾿οἷπὶ ποι ηπιοσ. (νπάθ. αμθεε. Ραογ Θυπλ ἔασοϊϊς . 
᾿ 8ΡΠΟΙΓΟΓΘΌ) 164’ περιφάσεις ὁχ ἱπίουίοσίὶ Μγεμοῖο- ̓ 
Βἷᾷ ταροτίζαθ, ν, ὁ. 4ιοα 5 αἰἰφιιᾶπάο ἃ ςοἴο ἀ6- 
γοτγαίτι5 οἱ, 4υοά ΠπποηθΠΊ Πουθγοατη [δρᾶ γαϊ- 
πογαυήξ, 4υοά Ιου 6 πὶ ΡαέγΘηῚ [πιξέαηάο νἱοΐέ, 4υοά 
ΒΟΥ ΔΠΊ. Οσοἰάϊξ οί. [14 ροῖτο;, ἀρίοτρεατιις 

ι Ἐν αταμηη, ΠΟΉ. αἰξα 1 114 ἐγαϊδεϊεῖα 46 τοσηο, Η6- 
ααθα, Ρατίᾷο, οἔ το δ, [βἀ ν. 339. πγυϊαι ἤθη 
ΠΟΙΉΪΠ15 οἷῃ5 ̓Ροάαγεος,, ἴῃ Ῥρίατμμις, 4.8 οσοᾶ- 
ἔιοπο Β61}1 ουπὶ Ἡθγουϊο ξαξια εἢ. δὶς, φυδπάο 
ἑδρίοηἰβ δ] Ἰουΐτ5 τηθηλΐηϊξ, ᾿ΠΠΠ4ΙΔΠῚ ῬατΈΘ5 6118, 
1, 6. γγρθα5, πιοηΐα5, βυυΐος ποξίογεβ, 64 ἴδιηροῦ 
Ἰσποιυῖ Ππ]ο5. 4ποοηι8 οοπηπηθηιοσγαῖ, Ἐχοιιρία 
4υδθυΐβ ἔογα ραᾳρίπα φιδογεπείδι5 Γαρρθάϊεαδι. 

ΑἸτα οαυῇα, φαα μοξία οταΐϊοποπι ἀἀηχοάιμῃ 
ΟΡΙουγαπι [ο]6ὲ σϑάάοῦο, οἵ 1π νία ἔγθαυθπει ἀτί]- 
ἙΪῚ ζου τοἰδεία, Ρου 4ποπὶ Ταθιοξια οληβηηο 
ἐήσεως ἀρῆρπαϊ, ἂο ῥγοϊπμάς μἷς φαῆδθις, ὃς, οὗ, 
ᾧ, ὃν, ὧν, δ, οὗς οἷς. τἀ Π4τ8 ΠῚ γἱποι] 5 ῬοΥ ἴο- 
ἴαπὶ Ῥοζηηδᾷ νεπτ, Οἷἱ Ζυϊάρηη οαἶιβ τηαρπορο- 

τῷ αἰξθπήθῃαι ζαηξ ἃ ἰοξξουιθιι5, φαπη] Ροηάοαηξ 
ΡΙΘΓα πη 6 νΟΪ ἃ ΠΟΠΊΪΠ6 Ρρο! ]δεῖτιο (φυοά ροξία 

: ἴοςο ῬΤΟΡΓΕΙΣ ΡΟὨΪΕ) ν6] ἃ ργομοιηΐηθ,) ΨΕ] ἃ ραγεὶ- 

ΟΡΙΟ φιοάδπι, φαοά ἤμπθ ςαἴμ τέο, (ἄς ΟὈ]4ὰο 

Ῥοίεμῃι οἵδ᾽ δἔ ρθσιπηαθ ἴῃ πιθάϊο ργαθοθάθῃ- 

{π}Π| σοπίθχίι νϑ πὶ ἀθέοίαπη Ἰδέθί, νῃάθ πϊᾶσηο 
ἀρππαμι {τ]ὸ δἴστιο ἁιτοπίίοης Δαμιδιΐα ογιθη- 

ἀυπὶ οἵ, γ. ο. ν.4.55 ἀτεϊουϊεϑ ὁ ὃν, 41 δὰ φοηϊεατπὶ 
πῶλξ 



-. Ἢ δϑν. 

ΕΔΙΥΡΑΎΥΎΣ ΘΝ. ἘΠ Ο ΧΣΥ 

, πώλβ ν. 453. τοξογίασ,. 410 ΤΥΘΟΡΉτοΙ “ίαεοηι 
Τ1ιοογ θη ὅτι ἰηπυϊ. ΑἸΐα δχθίπρὶα νθῖτῖς. οδαία 
ἴαηΐ, ἴῃ 4π86 ἱπουτγτοηξ Ἰθξδοτὶ π18}} ἱπέογάαηι 
ἜΧρΘα!Εῖα5. Γαοσὶξ, 4υαπΊ, ΟΠ τἀ πΕ 06 γ᾽ ογαείο- 
πἰβ ἰἢΐον [6 ἤθχα, ἀᾳ ποΐᾷ5 Οδηΐογὶ σοῃέασογρ, οἵ 

ἱπάθ 1ΠΓΟΥΡΥ δίΔΙΟΠΘ ΠῚ ργαράϊοασζογιιηγ Πτιΐτ5. ῥή- 

σεως οοσποίοφογθ, σορσηϊξα ΔαΐοπΊ 64 δ ργοῦδθ Ῥοτ- 

[ρρέξα ἀθηππη, “46 οΟΠΙἐαθη ἀπιΠΊ. Οτ της [αὉ- 
ἰθέξαπ εἴ ογἀϊπθην Ῥογίοα! ΤΘΟΌΓΓΘΓΘ, 

ας ΝΑῸ: ΟΙπηΐηο ϑυπίαχις Ροδέδο. Ι:σθη- 

Εἶοῦ δὲ Οδίσατγιον, αὶ ἐγθαᾳιθηζίβ, 4ι18Π| 811, 
Ἡγρετραΐα, Απαςο]αΐπα, 5 πο 65 εἷς, ΠΡῚ ἰῃ- 
ἀυϊροί, νοσαθα!α, 4π846 σοηϊπηρὶ ἀβθορδηΐ, 419- 
πηρτ, αὐϊοέξίπα 4 [αἷ5 Γαδ] πές, νοῦρα α ΠιὉ- 
ἀθέξι5 ρσοςὰϊ γοπηοῖιθί, 1 ϑαάθῃι ρογίοάο πιαίαΐ, 
᾿ΟΠπΙΠΟη.6 ογάϊηθπι νογθογηπι [8 ἀ1 5116; νέ πΠοῃ 

μιῇ ἀἰουϊζον, ἢν 6. δ15 ν6] οσ ρου αἶα. αἰθηξ- 
τη6 ῥήσες αἰϊη8,, τΕροτῖτὶ ροῖπ. Ουΐαβ γεγβο-. 

ΤΠ]. ἐγαϊ θέ! οη15, ργαθίἐγ τηθ]έα 114, ἰπηῇρπθ 
ΧΘΣΡΙμη οἵ, ν, 1435---37. 48 410 ηρία5 πο- 
ἔγαϑ σοπίαϊθ. 810 φυοααθ ν΄ ς. ἴη ἀδίογίρείοηθ 
Ἤδγου 5 ἴδηι σΟΠΊΠ]ΠΊογαΐα, ν. 33--- 1. ποίϊο 
Ῥεϊπηαγία οἱ ἴῃ νεγθὶ5. τριεσπέρξ λέοντος. Ἠΐδης 

ΒοΥ το δε απ ὃς Ἰαΐϊπι5 ἀείογι διε; [ρά φαοπΊοάο ὃ 
Ῥσίπηαπη ΡῈ Γ᾿ οαΐαπι 4υατγέαπι) ὅν ποτε γνώϑοις ---- 

. κύων. ἴαπὶ Τοψαὶ ἀθθεῦαι σαΐι5 τθξξυς ὃς δὲ ἔμ- 
πνὲς --- ἐξάλαξε. 564 ἢμῃπο αἴ ΠῚ ΟΠ, δὲ 

Ππηρ]ϊοϊξος Ῥοηΐτ: ἔμπνες δὲ ---α ἐξάλοαξε κωδείας 
5 ο΄ πέδῳ. 

ἂ» 



χὰ 5ΟΘὖὃῤ ̓ εκ Αεελτιο, 
᾿ 

πέδῳ. Ταηὶ υπὶ τοΠαδ Ῥγαθάϊοαζα ὁ οοηἤποίο 

Ἰοσαοηαϊ ΠΊΟΤΘ ἀδδογοηξ εἴς, ὃς ἦν τοκνοροιίφης, 

ὃς -- ἔξυψε ἔν τ᾽ αὐλῷ μέσῳ. -- ὦχμασε δέμας, ὃ ὃς 

τς χύγα ἔχτωνε, ---- χα ὅν ποτε ἐξηνώριξε ----- νέκυς; 

'Ῥοδία σαΐαμη ρείπηαπη ἐοΙατι τ! ΠΊΕ, ΘΠΙ54116 

1όσο ἀττϊοα 11} Ῥγδθρο επαπὶ ὃ δ, ΕΓ πὸ ἱπαίϊος 

αδίοϊ υἴοσ ῬΟμΙΕ, ὁ τεκνοραίσης οἰ. ὁ --ῷ τύψας, 

ἔντ᾽ αὐλῷ μέσῳ --- ὀχμάσας δέμας; ὁ ὁ τὴν --- κτοι- 

νον, ἴαπάομη δὰ οαΐμππι αατίαπι το δ} τράϊέ, 

ὅνποτ᾽ ἐξηνάριξε -- νέκυς. ϑιπι8, 4υΐπ δὰ 60 

"ραυΐο οὗήουτίτιθ. ΑΠδοο  μΠοη οἰζ, ν᾽, ΤΥ 5. 130, 

ἄς Ῥνγόϊου, 4ιοη ἀθίουιρίαγα. Οὐἤαπάγα. ὭΣ ἀο- 

Βαϊ οὶ 1 ἔοτο ογαϊοποπὶ σοηποξξθτο ὁ τ γάς σε 

συλλέκτροιο Φλεγροίας πόσις (Ρνοτδιμ). -- ᾧ γέ- 

λως ἀπέχεται - --- ὃς νῆϊς ἐ ἐξὶν --- ὃς --- ἐπέρασεν, 

(ἀχὶ ναυώτη φόλῳ; οἰλλ᾽ --- ὠτροιπτὸς διανύσας) ὃς 

ΓΕ ἤλυξε, καὶ μμω ὁ ἔπεμψε ---- κξέϊνδς σε (1η- 

4081) γοσφιέξ γώμων: ἔϊς βόεας ΘΔΠῚ ΘΟΠΠΘΧΊΙΗΙΙ: 

Ὁ δάρ σε συλλ. Φλεγρ. πόσις --- ᾧ γέλως 

οἰπιέχλετοι, τ -- ν)ϊς δ᾽ ἐξὶν -- ὁ περάσος, ϑχὶ νουά- 

τῇ ξόλῳ, ἀλλ᾽ --- ἀτρωπὸς διήνυσε, (πᾶπι Ἰοξη 6. 

διηνύσας; 4υδίη Ῥοζ ΘΓ βϑιθλ σα ἩΪΠΗ} οἵ, οἱ 

οοηΐγα (ἀγα πα] ἸΟΆΠῚ) -- ἀλύξ ἕως --- καὶ πατρὶ 

πέμψας ττ- κέϊνός σε νοσφιᾶ γάμων. Ηδθοο {πηΐ, 

κελτυβόρη αἱοϊοξῃ τπριμδνα μοόεαθ! Ῥανγίζου ατεϊσα!ας 

ὃ, ἡ, ποι ἴθιηροτ Ῥγοχίμηδ Ῥγάθοθάθῃβ {δι θξξαπη, 

δά τητογάσηι ἰθηρα γοπιοίϊι5, γοίριοἱξ, νὲ ν. 180. 

᾿ 4" μὲν ποη τ Ι τ Γ αα Δεϊηϊίεμι, αϊπέιπι Η-ε- 

ἰθῃμαρ ῃιαγίίαην, ἀθ υο. ἰηῖρρτὶθ οὗζο γϑγῆθε5 
Ρταθ- 

ἔν" 



αν ς 

ἅι} Ι! ᾿ 
ΒῬΗΛΕΡΑΤΊΘ:, ν ΧΜΚΥΪΊ, 

ργαθοδάθηει δι [οσπῖο ἐποταΐ, [εἀ δὰ Ραγίάριμ, αἄ 

4αθπι᾿ τοἴα ρταδοοράθηθ. ῥῆσις 1Π468 ἃ ν. 90. Θγαξ 
ἀἰτοθα. Ἐπ ἤς [18]. Οὐἴη π6 ἃ ϑοϊοθοιβηιθ. 
αυ!άθηι Ρἰαθο ἈΠ ΠῈ85 οἵ Τσορἤτοη, φύοξιπι 

ἄπο Θδίογισμ,, ᾿ΑἸ ΘΓ ΠΊ, ν, 253. νδὶ μαβεῖ γύαε 

λόγ χαΐίς. ποςίλβοντες, τὸ οποςίλβεσαι, αἸϊοτατ 

ν. 367. ἐκ ὀφοθήκοιίς, χοιράδων δ᾽ ἐφειμένες, Ῥτο 
χοιρώσιν. 'Θυδ6 φυαπααδηι ὑΓάθη5 1{4 νἸἀδέυτ 

ΡΟ, νὰ Οεἤαπάταρ ἀϊξεϊο δά δητῃυῇ Αϑιτιτη 
Ῥτορίτ5 ἀδοοθάοτοξ, Βος ἰαπιθῃ σογίθπι οἷ, ἴῃ 

4α οταίϊοηδ πᾶθο δὲ ΠΠΊ}}18 ὁσσαγγαηξ, Θ4ΠΊ Ποἢ 

ῬοΙο πο οἱΐβ οδίσυγαπι ἀἴψαθ, 1Ἰη6 16 ἀπ- 
ς ΟἹ] ΘΠ. 

ΨΌΓΙΠῚ δ 488 Πος ἴμεῖ5 οἱ Τοορητγοηὶ δά 

Οδίουτγαπάα δὲ φυδάδπι 4ααῇ παρ οδίεσθπάα 68, 
4066 νυἱὲ ἀϊοογθ. Νοη δηϊη1Ὶ ποάο ῥτορσγίᾶ 

ῬδοταΠΊ, ΠΟΙ πηι, νγδίθηι. πιοηζῃ., Πμτηϊ- 

ΠῸ ΠῚ, νος] δάμιδοε, 4146 {ππΐ τἰθδιτοα 

ὙΘΓΠΠῚ ΘΕΙΔ1 1ἢ ἀδοβηδο ας, ΠΟΠΊΣΠΙ 15, ἃς νοτς 

0015, δοάθηι πιοάο νογίδεασ. ῬαγΕΠΊ ΘΠ} ταγί. 

᾿ {ΠΠ1|5 δὲ τηοη το 115. 4086 1πῸ6η1γὶ ροϊεγαηΐ, 

ψεϊζαν, ραϊαπι, ἢ νἠταεϊογσιδις Πιρογίδάογθ πο }1- 

οεδαξ, ΤΑΙ  ΠΠ 185 ἸΡΙΟΤΊ 1 ἔοΓΠΊα5 ἀ6. τη ἀγα γἱ- 

ἄδειαν ἀθ!Θρ 6, χαὰθ ἔδγα ππβρίατ ἀρτὰ Γιοχίοο- 

ΟΥ̓ΆΡΠΟΝ οὐσυγγαπ,, Ρ»οΥΙδ σθηθγῖς. ΘΧΘΠΊΡΙἃ 

Τὰ πὲ ἔγθαυθηε ηπια; δἵ, νὲ {40 1{ππ||5. σπὸ νοΐ 

οὔευξα ἰοέζογος σθηὶ Ρογίριοιαηξ, ΠΝ ΤΉΚΕΙ 

ιυδάλιη αὐ ΠΌΠΊΘΣΟΘ ἰπηβίταια, 681) ΠΟΙ ΠΟΙ 1115. 

δαηΐ 



- 

ΧΧΨΤΙ ς ΡῬΕΆΑΡΡΕΑΤΊΙΟ. 

δηῖ δρι. ἜΤΟΣ γοῤαδυΐα., ομηΙθ5 Ραεσὶς 

ποι τηα, ν, 6. Βαθς; 1) ὑὸς, ὼ πατήρ, 3 3) ὄνος, 
4) ξίφος, 5) λώλος, 6) πλοῖον, 7) πόρνη, 8) ὕδωρ, 
9) σπηλφοίον, 10) λοιδορία, 11)) οἶνος, 12) ξηρὸς, ΚᾺ)" 

χῆτος, 18) ὅρος, 15) φήμη, 16) κλέπτης, τ7) οἰξίνη, 

18) μεφαλή, 19) λοιμητοὶς, 20) γλῶσσα, 21) χορ- 

Ἢ 22) οἰφτὸς, 23) ἄρτος, 24) μέλος, 25}. σχοῖ γο!, 

26) βρῶσις, 27) βασιλεὺς, 28) Ψυχὴ, 29) ἥλιος, 

80) κώπρορ, 31) θύρα, 32) κόρυς, 33) γυνὴ, 34). 
ἔτος, 35) σῶμα, 36) δειλὸς, 37) μῦς, 38) βλαβε- 
ρὸς, 39) οὐπειλὴ, 40) ζώνη, 41) πῦρ, 42) ψευδὴς, 

43) ἔρις. 44) σκοπελὸς, 45) ϑύρα, 46) νὺξ εἴς. 

ἯΙ θὲ ρϑγηλαἝίει8. 41115. συγιοία δἀπιοάμπην, δέαῃθ 

ἱρίο ρᾳθῆθ Ἡοηηθτο οὐγίοἵαβ ΡΠ πο. ΠΥ σορἤτοη, ἢ 
δ ὕτοὸ 115 μᾶβ νοϑθβ δάμίδοι: 1) κέλωρ, ἣνις, ἄμνα- 
μος, Φίτυμια, 2) φίτυς, 3) ἀμφώδων, καάνϑων, 4 κνώ- 

δων, 5) βάβ αξ, κόπις, 6) βάρις τεάμπις, τρόπις, 7) 

βασσάρα, κάσσα, κασωρὶς, 8) δρόσος, ἃ ἄναυρος, γά- 
γος, 9) γωλειον, 10) δέννος, Ἰ 1) ἕρπις, 12) κούγκῶνος, Γ 

1 3)κάμπος, κέπφος, τ2)πρηῶν, σρων, κλέταςς, κλίτος, 

χλιτὺς, 15) κληδων, 16) κλωώψ, 17) κύβηλις, σχε- 

πῶρνον, 18) κρὰς, κωδείω, 19) λοζνὶς, Φιτρὸς, 20) 

μάφαξ, 21) μίτος, 22) μόξῷνος, τριόρχης, 2 3) να- 

φὸς, πύρνος, 24) οἴμη, 25) ὅσα (τα), 26) ὀχὴ, 27) 
“πάλμυς, 28) πέμφιξ, 29) πέῤῥα, 30) πτέλας, 31) 

σαλάμβη, 32) πήνη, 33) πλάτις, 34) πλειῶν, 35) ὁ 

ἐέθος, 36) πτῶξ, φύξηλις, 37) σικίνϑος, 38) σύνι, 
᾿ 209) φόβος, 40) ςόρνη, 41) Φέψαλος, 42) ψαύνυ- 

ΠΝ ψυύρη 43) κολωός, 44) κλώμαξ, 45) κύνε- ἡ 
θον, 



ΤῊ ΠῚ ε ἡὰ. 
ΦῬΕΔΕΕΆΤΤΟ.: ΤΥ 

ον, 46) δρῷνη. Τῃ τογδὶς ποη οἷ μὐμθα [Δ η11Πη- 

. 910]6η8. [οἀ ταπιθη ΘΠ ΠΟ ΓΤΆΤΊΟΤΩ ΡΙογα 4116 

[οφαΐτατ, γε ἴῃ ἠλάσκω, Θείνῳ, ϑρανύσσω, Θρυλ-. 

λίσσω, ϑωύσσω, ἴσκω, καλχαινώ, κνυζέξομο, 

κωτίλλω, λίσσω, λάω, λιώζω, ὀχμάζω, προσσαί- 

θῶ, ̓ σχαζόω, Φηλόω, Φλοιδέω, χελλύσσω, χυτλόω,. 

ψαλάσσω εἴς. Οὐ]5 δὰ τρίαπιὶ 4αοτγιιπάδηη 6Χ Πἰ5 

[οππηι, Ρᾶεπο Βαγβθάγιτη, ποη προαῖ ̓  ἘΤ τ πηθ 

μαδο 6 πιθ}ε15 ταπτυμη ροίίογα ἴπηῖ, Εἰ μοβεγίοτί 

᾿ φσοποτθ [ποῖατ σοπηπιοιπογαο, ιοά Ργὸ σοηῇαθ- 
ἢϊ5 νοσῦπι, [ατῖ5. [115 [γϑαιιθηΐξππι, ἔουτηβ: 
δἰώνιος, “γενεοῦ, οἶνος, ἱκέτης, μῆλον, Φυσάω, 

᾿φϑόγγος, φόνος, Φραδμοσύνη,᾽ Φρόνησις , σποδὸς, 
ϑορέω, λιαβρεύω, μῆχος, κωταῤῥώκτης, Δἀπιρυε, 

1Π|6 αὐανὴς, γέννα, οἴνη, ἴκτης, μῆλαρ οἱ μήλατον, 
“ποιφύσσω, Φ,ϑογγὴ, Φονή, Φραδὴ, Φρόνις, σπληδὸς, 
ϑεράω, λαβρόω, μῆχαρ, καταῤῥακτὴρ, 4αδ6 [απ 

ΟἸοπρα ᾿ηοϊοπίοσα, Ἐπ ἤς ἴῃ 115. Αἴφαα εἰ 
ποηηῸ 46 ΠατΠΊ νοοιπι οἵ ἔογηιασαπη ρα 4]10ς 

υοαιθ ροδέαβ οοουγγιπε, ἕαπιθῃ πθὸ ἐδηΐα πιι]- 
ἐϊξαάῖπο, πθο ἴῃ ἴΔΠ| ΘΟΧΙρΊα σαγΠΠ1Π15 πιοΐα οαΐοτ- 

γαϊπη 4υδῇ τορογιππίαγ. οὐδ6 οὐτηῖϊα ΠυαδηίαΠη 

το οτιαο ἐαοοίϊδηξ τη ΟΥΡΓ ΘΕ, πιά χ]ηλὸ ᾿πά οἷς σοη- 

᾿ς Φατοϊπαίοτί, 4ΟΠΠδ6ῖ, νοὶ] ποη οχρογίαβ, ἴμα 
ἘΝ Ἵπι6ΠΠρῖε.. 

φεϊύδυν αἷτα οαυα δια μήν, [ε4 οαάδηι 
ΓΥΘΟΡΉΓΟΏΙ οἸΠῚ 8115 μο ξ15, ΓΟ τίοῖβ Πα ΧΙΠΊΘ ἃς 

᾿ Ὁμοῦ ἕο, ἀὈΓΘΠῚ αἰϊὰ οἷ Οαραπαάγα ηἰῇ ἐγὰ- 
σοράϊα 



.- 

ΧΧΧ ΡΕΆΕΕΒΑΤΙΟ,. 

Βοραῖα φυαθάδπ μονοπρόσωπος Ὁ) σοπηητιηί6. ἘΔ΄' 
“ρἢ ἴῃ γοοϊδιϑ αἸΕΠΥ τη δ οῖθ., δαϊοξξταϊ5 οὲ ορηπμο- 
118. Ρδ0]0 δι ἀδοϊοῦὶ σομῃροήτοπο ἔογπιαΐ5. 566 
Τγέεορηγοη ὰπΊΘη 8 σποοσίβ ροῦτις, δά Πᾶς νοςθς 
φιοά φἰηφξ, ἴῃ 60 ροί]Πτηιπὶ ἀϊβδογε, χαρά οἱ 
ἔγοφαρηξιας. οα5. δάμιδοί, οε Τιδῖπάδ Ῥτορέον 
Ἰρίαμα {Πππὶ Ἰοοίιπη, νΌΙ 115 νέαν, δά ΔΠΔΙοΟρ πὶ 
Αἰϊατασι γι ἀοΐῃγ Θᾶδ Θκοορίαο. ΤΆΠα νοσαθι- 

ἴα [πηΐ, ὁ ἸΠᾶΡ ΠΟ ΠΌΠΊΘΤΓΟ ᾿ΠΠρΡΉΙΟΓα οἵ αιἀαοίογα.. 

ν. 6. ὠϑεσμόλεκτρος, οἀνοβάκχευτος, ἰρβυλόπτερος, 

εἑρπυιόγϑνος, ουὐτθργότευκτος , (βιομόκλωψ, βεπλανόκ- 

τιφος, γγοντόροιςος, γυιόκολλος, “γυνοωκόκλωψ,, δελ- 

Φινόσημος; δερατόγλυφος, δρακοντόφρερος,., εἰδωλό- 

πλάςος; ϑηρόμικτος; Φηρόπλασος, ἰδλόπεζος, κηρελ- 
κὸς, κλεψίνυμῷος, κνωπόμορῷος, κρωτοβρως, λαμαν- 
τηροχλέπτης; λυκοινόμορῷος͵, μελλένυμφος, μιξόϑηρ, ἷ 

μιξοπάρϑενος) μυχήφατος, μυϑοπλάφης, γεχρο- 
πέρνας, νεκροτἄγος, δλοαμηφόρος, ἐλαμώνυμος, 

᾿ σριδοβρως,παλίμπλωτος, παλινςρόβητος, πατρομή- 
᾿πωρ, πελωργοχρως, πενθεροφϑόρος. πεντάγαμβεος, 

πεντάλειτρος τολύῤῥοιςος; πολύῤῥηνος,πρωτόσφαικ- 

τος, σισυρνοδύτης, στερνοζύνευνος, συγχατασκαπ- 
τῆς) τριάνωργ τρίδειρος, τριώνυχος , Φιλαυϑόμα:- 
μος.) χαλκόμιτρος, χιλίωρος εἴς. Αἰσιιθ Παθς 
ψοσΆθι}}4 τἀ ΠΊ6η ἔογθ οπηηΐα δά ἀπαϊουίαιη δ]1ο- 

τπι 6 Ἑοπηρο τ οη6 οἱ οἰυπιοϊορία ἱπάϊςσατι 4πο- 

ἀδιππιοάο οἵ δγυΐ ροϊπηξ, δεά ὕυηε αἰΐα, 4ιᾶθ, 
ἤπρο οοηΐοχεα οἵ Μγιμποϊορία, πα ἀϊαϊπαηάο 4αϊ- 

ἄθῃῃ [ἰοοῖ φοπίΐοοτο, φαϊὰ ἢδὲ γε] τηΐ, νὲ δειρόπαις, 
μας 

5 

᾿ "ᾧ ; 

ν 

-ἀρδδονν συν ς, 0. 

Α ἜσίέὥλΝς ς ν᾿. 

΄ν 
ἈΞῪΣ; 

Δ χ2".0. ἔν» 



ΒΗΔΕΕΛΈΣΟ, τ" ΧΧΧΤ 

ἡμαὲ ε (οἷο [ἰδονος μανγῖ!., ϑηλύποις,) ημας ποηηῆβο 

οεμεῖπας ῬαγΙ “ηρόχλοινος, ημΐ ἰόοτίπατη μθ]ἰοηῃ 

σογίτ) κρεώγροπτος, ἢμ ἱπεΐψαγας ἐπι σαΥ θη {μεῖ:, 

λαϑρόνυμος; οεσμίῖο εν αἰῆηο εοπομηδοι5. 

λαρνακοφϑόρος φηΐ ρμέγηϊοίθιν, ἱμ εἶα αἴογί,. μο- 

γοςφόκος 5 οἰ οίϊονη, ρανγτττνν γερη5.. ποιδόβρωτος, 

ο ἥμ υογαπαϊς βι[ς οσομραϊη 5.) πλεκτωνοςφόλος. ομη 

ογηαιπομῖῖς ας εἰπιείπμῖς ὀρυ ἰθιις, ςρωτόπλωτος, 

, αἱ ΤΥΔΉ τῇροταη αι Θ ΧΟ ΟἸΤΉ71, μογτηοης, τοξόδαμ- 

γος, {ἀρ]τ: απο μεγίτηι5. χρυσόπωτρος, απο; μα- 

ἐγοΊη, Παῦθης οἰ. 46 δι οπιηΐδι5 Τπἀ6χ, οἵ ἴῃ. 

{πρῈ}}15 ἰοοἱβ ποῖα (δηΐονῖ ἃς ποῆγαρ ογαπηΐοοη- 

Ταϊοηάδθ. . ἜΤ Ἢ 

Ξρᾳ γητις5 δάπις [ἀροτοῖ δίουτιἐαεῖς Τγοο- 

ῬΗτοηΘδΘ ἔοης ̓ 5]ιὶβ νϑεγγίηνιβ, φαὶ, ἢ νε] σαθέοσίβ 

οπιπθ5 Ροξία ΔΙ] ηυ1Π{6ξς [πη ΘῊ [15 ἐσ πα Ῥσαγιιπι 

δι: ἱπάπορτο ΟΥ̓ΔΊΙΟΩΙ Οαἤαηπάταθ ροζαῖ{6ς. 15 6} ἴῃ νία, 

96 αδυΐα τεϑῖι5, ἱππαρίητιπι δὲ ἐγορίοδθ ογβέϊο- 

5. οσὐϊὰ5 ργαθοορία ἔογϑ ηληΐαᾳ, ἀρᾷ ἐποίογος 

Οδυΐα, αὖ 6δο νἱάθας Π6ρ] 11, ΠΟῊ ᾿ηίοιεϊα ἀτγίϊ5, 

164 ἄς ἱπδυδτία ἃς ἀοἢ!ηαΐο σοηἤ]ῖο, νί ἐαηΐο οὔ- 

Τουτίοτ ἰβηΐα5 τοἀδογθίαγ, δἔ οπηηὶβ ογαίξοῃις ἢᾶ- 
διτὰ5. 60 Ῥτορῖπιβ αοσδάδγεξ δὰ ἀϊξομθπι πηι] 6 τίς. 

Φοιβολήπτε, δἰ ἀϊυίπο φυοάδπι ἔαγογα δὲ οοῆτο, 
Βαροῖδθ 'ἱπ τηοάτιπι, Ῥατγοϊζαθ, 4186 πι}145 11η- 
φῦδθ ἰαρθβ οὐγαγοῖ, πῈ}}ὰ τῃθίοσπ) ργαθοορία 

ἀσποίοογθι, Ὡ0}185 οορίίαπαϊ τορι]α5. σοηίμθίας 

Ἰεφαοτγοϑίαγ, 164, φυϊάφυϊ 1η Ὀποοδηι, νὲ αἰ πηΐ, 

γεηηΐεί, δὺ} αἰαίιι5. ῬΏΟΘΌΙ ΓΙ οΙἾ6ς, ἢπ6 οτ- 
᾿ ᾿ ἄϊη0 



ΟΧΧΧΙΙ Ἐκκεναύτο.. 

ἀϊπο ν]1ο οξιπάογθε. Ηδὲ Ἰσίεα σοπῆ!ο ΕΥ̓ 6ο- 
ΡΏΓΟΠ ἐοηέγα {Ζι4πι ἴῃ ἈΠείοτγίοἰς ργαδοὶρίξοσ, 

πιοάο ἀΐο ΠπΊ]:α, ἱπίθγ 06 ἀἀδπηοάθπι ἀϊυοτγία, 

᾿ φοπίθπρίξ, νέν. 74 οἵ 76. νῦϊ Π)ατἀΠυπΠῚ ἐπ οδ- 
οἰ θη βοτίοδο ομπὶ ἀργὸ ΠΠΙγὶ βιηϊπῖς, οἵ Ξαδίην 

ΡΟΙΪ᾿ οὐτη εεΐο σοπηραταῖ, ἰζοΠΊ ν. 87. νδὶ ΕἸ ΘΙ ΘΔ ΠῚ 

εοἰππῦαμι, οἱ Πξδεϊπη ἀθίηἀθ σαηθη, πδοὸ αΐρηαηι, 

ΔΡΡΟΙΪας ; πιοάο ἀϊτιά5 τηθίδρμοταβ, ρασίϊζοῦ ἀϊαοτ- 
ΠΠΙπτα5, ργόγίαβ ὀοπξαπαίε, ν. ς. ν. 213 141. νδὶ 
ἀϊοῖῖ, ΒΑοομυ1η, οσατὶ ΔΏ1ηγ1 οατα, συσά Δ Αρα- 

πιὸ ΠΊΠο ἠδ [βου ἤοῖῖ5 ΠΟΠΟΥΔΙ5 ἤε, Ἰοοηδῖμ: (1, 6. 

“Το ορηυμι, Μγῆδε ̓  τοροπι, αταθεῖς ἘΝ ϑ Νὴ 

φγο ηδίτανμαη Ε[} αὖ ἐρμὲς ((. 6, πο αταθοος ἄθαογθῦ 

τὸ μὴ πρόῤῥιζον αἰσῶσοαι φάγχυν, ἹΚείροντ᾽ ὀδόντι χαὴ 

- 

λοαιφυςίκες γνοίϑοις, πὸ ψιηάίης ρόγάατ ριον 
ἀοσμῖο αἷἰοηίο εἰ υογαςσίδι5 ἡμαχίἶς. ἨΐΙς τησπί οί 

ἀτι5 ΠΊΘΙΔΡΠΟΓαΒ οοῃξαηαιϊξ, ΔἸ τογατη Ζυϊάθηι ἀϊ- 

- διαηη ἃ ἰθοηθ, δεβίαταπι ΑἸϊαττιΠῚ σαΥΠ65 ἀδπογαη- 
τες ἰτοτα ΠῚ Δθ ἄρτου Ιροεές ἀπδπιοίθηξο, ΤῈΪ6- 

ῬΒαπη Δπης Ιϑοπὶ, πίῃς ἀρτὸ, αγαδσος ἡπης δὲ- 

{ππ|5. {γ}1π86 πα οἰ ΠΙοσῖ δ 5, ππης ἔρὶ οἶδ ἀστί σοηγ-, 

Ραταῆθ, Ζιοἀ δχ ἈΠοίογισαθ ἰθριθδαβ παυὰ ἀπδ᾽ὸ ἴῃ 

νιτο οἵδ. Ψπηάς 1ΔΠ|. Ῥοξτζοτιιϑ ἢος δὰ ἢ. 1.0. 136, 

Δαμηοηα!, [εἃ ρατίτου ξυτοτθ ρσορῃθεϊςο ὀχουζας 

νίτ. 864 1ἡ πυ}]18Π| ἐγΓορου πηι Ἰοῤοηῖ ἔγθ αι ΘΠτΠ|5 

ὦ 

ν᾽ ἄδευν ποίϊογ ἱπιρίπσοτο, 44Πὶ ἰῃ Θαηι, 4πα ἀππιῦ 

χἰτος τη οίαρ ογαγιπηη ρτομιθοίισ, [ππ|αξ πος ἰο- 

ἐσ, νοὶ αηϊπιὶ ὁδαα, οἱ σὰ ᾿ἰϑξξοτοα ροηπιδεϊ ρ6- 

ὨϊτῸ5 οορῃοίσθηδο Ργδοραγαηάος. γα [ἢ ταθυ δ᾽ 

48- 

λ 
᾿ 

.Ἃ 

2 

ν 



: ᾿ ἜΣ - ᾿ ἡκἣν ὡς 
ἃς 

ζὰ ἀ : ῬΒΆΑΚταΤτΟ,, τς ΧΧΧΤΊΙΣ 

-- 

; ἜὭΧΘΕΝ ῬΥΔΘΟΙριοβ ἔγοροβ, δὲ οπῃπίπο ἰοοθεῖο- 
ὴ θδος ἀατίεῖθ τὰιϊ Ἰηρση 69, ἀπὲ6 ΘΟ1]05 Ροηθσθ, νἕ 

ΒΟΓιΙπὶ βφῖσαι Ῥαυϊλειη ῬΥΑβΙρΙΔΗΓ: Ἔ 

᾿ ΕΥ̓. 3 ο. Τᾳποπθιι, ΕἸδγοα 15 ΠομογοαΉη,, ΘἸτι8 

Ἐλατὶ ἔραν τεκῶσαιν Δρρε]]αῖ. -- -- ΜΝ. 3τ0 --- 21. ἀϊοῖξ, 
,. Ττδοάϊοθῃ, ἴο. Ῥταθοῖρ ταξαταπι οἴ ἴῃ θα μη ἰαάμπι; 

 ΨΒὶ ποηταϑ ἀυὶ (το 5) πὲ, οἵ γι χαμευνάδος μό- 

ροι “Τῆς λωϑρονύμφε πόρτιος μεμιγμένοι. κόχυντοι, 

ταϑγοἰγἱοὶς Σὲ ἱμμέποαθ, οἰατη, ςοπομ μθεηξὶς., ζατα 

κὰν σατο εὐ μα βηῖ. Ἐ, 6. νϑυθὶβ ρίδηϊοσγίθιο, 

γβὶ ΟΙ α΄, οἰαπὶ οὐπὶ Ῥγίβτηο. σοηρτοία, ἤπλ}}. 

απ Πἰΐο, 4 ποθ 6 Ῥγίαμηο Γαΐοορογαῖ, ἴθρυϊία 

ἶ Ἔβε -- ν. 7γ75---77. νι γῆδαι; αἰΐ, ἀομητ γθ- Ὁ 

᾿ἄποσπι, τλήσεοθαι ξυγνοὶς οἰκετῶν ὠπειλοὶς εὐλόφῳ 
νότῳ Φέρειν, βανηπεονιεν οα]ο ἃς τνυΐτιας Τοῦ ο ἰαττ4- 
γμην 6. Ουἱβ νῃυδπῃ Τηληα5 ΖΟΥΡῸ. [υΐρορι 9 

ΟΝ φυϊβηθ πη Ῥαξοί, ὠπειλοὺς ἢ. 1. 46. συογδογί- 

ῥμς ττορίοα ἀϊοὶ ; ἤδη} 115 χερῶν πληγαὶ ἢδεῖπι ἴῃ 

Τοχαρητδιι ἰδυῖα ὉΡμρηθηΐητ, “τοῦ Υ, 8.71. 

ΟΠ ΠΙΘηοΥδΐ Γαύαντος (ἃ. ε. ᾿ΑΔοηϊα! 6) τοον 

᾿μεσόφϑαρτον,. ἐριηολγν α Μιμ γοναϊενι, 
Οὐἱο νπηίδηη ἀπάτας, Μοΐαβ Τρ αἰ ςἤτατα αἰϊφαοά 

Ῥεγάϊ ἀπ6, (εὰ ἀϊτυλ8 Ὁ 80 1]16 θὲ νοϊθθαΐ ροδία ἰη- 

ἀϊοῦτο τοῖον τῇ ὑπὸ Μεσὼν Φιϑαρώτος Γαύαντος. 
“Ἐπτ ἴλη ἤδς ἐρ(μΐῃν. ποῦ εἰὰ5 Τρυ!οῆγαπι, Μα- 
ἴσο, ὁἀϊὸ ΨΘΠογίβ, ἀΡΤῸ 1ΠΔΠ}1Π0,. ΟσοΙἀΘγαηΐ, “πα 

ν. 842. 43. ἔαδυΐδηι δηρθηβ ἀρ Ῥεγίθο, 4] οοἱ- 

]υΐῃ Μεάυϊαο διηραϊαμογιῖ, εχ 4110. Πομηῖη15. δὲ 

πο... ΤΉΚ τὴς 64 



ΧΧΧΙΥ͂ ΒΑΛΈΡΑΤΙΟ: 

64 πλοη ἔτιιΠ, ἜΧΠΙυοσίς, -Τοΐαπὶ 1ῃ ΡαΌουΪα νετ- 
ΒΔ ἐτορίοα σΟΙΠρΡΙηρΙΈ,, ἄμσμ Ῥογίθιπ Ἀρρο!]αξ 
“ϑεριφῆρω --οἱπποβρότες ὠδῖνας οἴξαντα τόκων, Τῆς 
δειρόποιδος μαρμαρώπιδος γαλῆς, ἴ, “6. “πη {ΠὈν τ, 
εημ1 Πποιΐηῖς οο]05 μαγτμς τππΠεἶαε (ἀκήβεας, 6 εὐ! ο 
ῬΑΥ ΘΗ 5.) ρον με. (υοῖ γογρα,᾽ ἴοῖ ρϑθπθ 

ττοροσιπι ἀπγ Ππτπογαπι πποπῆτγα δὲ αθηρπηαία, 115 
Προσίρ ᾽ 481 ἔαθυΐασπι. Ἰρίδτη ἴῃ ῥτοπηία πο δᾶ- 

, [Ὰ .; ; ; " 

οκοντῶ) ἀφύκτων γομφίων λυροκτύπον, αἰ ασοηοιη; 

οφρίία οἷα αἰμεογεῖ. --το Ὑ. οὐ 8. Ηδγου !ς φοιδυῇὲ 

βτορίον ΠΡΙΙΌΏΣ ξεϊογιμη. ---τ Ψ, ος4. κητόδορποι. 

᾿φοπαδαξας, νὰ 1 Δοπιράοηις Πἰαητ, Ἤοἤοπεη, 

᾿βιοῃῆτο ἴδ θαΐδοπδθ οἰθση Ῥγοισογθῃΐ, - Ὗ, 

1ο]εῖ. το Ψ. τοφ4. νχογϑϑ ἃ αγαθοὶβ ἀποίθιι,. 

Βεπί, -- Υ. 846. ουπάσπι Ῥογίριτη ρσγορίογ ἴρ- 

ἴατη 111 σαθάθπὶ Μράσϊαθ, 41 νέγϑα 16 δἰτις ο- 

τοῦ τη! Ἔχοδθοαθαίιν, 418. ΟΙηΠ65. ἴσθβ γηῸ 
ἰαπτατη σοσηπηιηΐ οσΠ]0 νι θαπέιγ, νοσαξ λαμπτη- 
ροπλέπτην τριπλανδς ποδηγίας, ἢ. 6. ρἰαηίαβ, μ- 

71}, Ὁεμ εἴηι5. μὶ 1785 {πημ]. αἰϊοηιΐη, ΕΥ̓ΤαΤΆΓα 5, 

ἄγοῦπι, ΡΗΠοξ ΘΕ το τι, ἀρρϑῖϊαὲ σκύϑην δρά- 

4υϊάθιη, Ῥτορίογ νη ρΘ τ ἔθγαη),, ἰμγίοσίμειη, νατὸ 

συμφοραὶ οἱ ἀϊςπηξαγ ογαίοθπθς 1146 Ῥμοθηοάα- 

πιαπεὶθ, ἀραά Ὑτοίαποθ, 4π1δ15 Ῥογίθδάθγο οἷς 

1072. αγαϊγιη γοσαΐ ὁλκοῦῶον πτερὸν; 86 πτερονῇ 

φυίάθη Ῥτορίογ δηγίηι ἴθι {ἐἤμίατη., ἀπι8 υαί! 415. 
Ὠαθθηΐοτη, ὁλκοῦον ἀυΐθη), 4υοά ἃ θόῦθιιβ τγαλὲς 

ΤΙοϊδ πὰ Ῥχοξο 15 ν ἄοτηὶ ταξίας, ΔΡΡΘ αὶ ἀλεχ- 

τόρων πικροὶς φεγανόμες ὄρννϑας ») ἵν 6, μα ον 

! ν μάλ, 
ΤῈ αὐ σι» 



“ἢ 
(ς 

᾿ » 

ν 
ΑἾ. 

ΡΚΑΞΕΑΤΊΙΌΟ, ΧΧΧν. 
δοῦγδας; ἰοιμο βίην ῬΕΟΉΗΜΊΝ σΟΉ ρθη Σ (ῃ, Θ, ἴω- 
κΉγΟ ἀ) ραϊίηας. --- Ψταοῖ. ἰαρὶ ἀθη) 1Ππ 1, 
46 δϑαΐογηιδ, ἰδ δο ἴθ Ὲ15 ΑἸ, ἀθπογαιηέ, οἰντίος 
ποινὸν πέτρον, υἱξαν μη ἰαρίαδνν, ἀϊοϊε, ὨΙΠΠ]ΟΙη1- 
ΠῸ5 ΤΠ] Θη ἴζατίπὶ ρόΠ ἢ ν. 1203. Θμπάθη) ϑφέῃς-. πηι τύμβον σπορὰς ξαξτυη,, αἷξ, 4παΠ γοῦβ Π186. ουος ἀουποταϊοί, :: Ψ. 1283. 84: ἀυρη πη πο- Ταϊηἃ Ργορτία αὐ ΓΊΙηῚ οτθὶς ῬΑΤΈΠΙ, “Πα οἰ Κῃ- Κοραθ, θα ΡΥ 9 ἱπτιο 1 Ῥετ᾿ ῬδἐΓοΠΥΠηΐομπ) ἀλα ΤἼΠῚ ἐσθ γ ΠΕΓῚΙΠ] ἀε τ ρεΠ θη}, ἃ φαϊδης Πδ6 ΟΥθῚς ρατίος ΠΟΘ ἐγαχθγδηΐ, ΠΠΠῚ ΠΙΆ τὴ τάλφων γᾶν μητέρα Ἰρομηϑέως, Βᾶτι τροφὸν Σαρχηδό,ς ὁ ΡροΙ ατ, τόσο Ριπάήστί, 401 ΟἸγηερ. ΧΗ γ6ϊ νὸν 

ὁ δυ ]Π] οἰἐτῷ, Ρτὸ μα Πσῖο τοῦ ᾿ἀἰξξα τη (πΆτη δε ἤς ταθοῖ Ὑγαξῥαη 18. ΟἸ ΓΟ ΠΠ ΟΥΊρῆς - ΤΣ 
γο οἷσιν οἰωνὼν βασιλγα δίδυμον ἔθηκε: ἢ. 6, Ομῖς Ῥοογήιν, Τοηρ]Σ ατρίοκ 7} Πηρίμη ἡηρο αι 
Ὗ. 1226. ΤΠοίρο, 40] ἴῃ ϑούῦτο 1η0ύ|8 1Ὡ]ΘΡΏ]Εις Ἰαουῖε, ἐγῖδαϊε ἀταρχύτες ῥιφοὶς, Ἰαέξμς Τηὀρηδος,, 1 6, ῬΓΑΘΟΙΡΙ Δ ΓΙ ΟΠΘΠῚ ἀθ σταρθ, 4ιδη) ΠΏ1|2 [ε- Ῥυϊυτα Το δεν, ----  ν 1420---5.2, ΠΏ ΪΕΙΡΙΘΧ. 1 νπᾷ ρϑυϊοάο [ΓΟΡΟΓΏΠῚ ΠΟ ΠΟ 61}. Γοφαας ΘηΐΠῚ 46 ΧοΥχα γορρ, ΟΠΠΊἋΠΘ ΘΟΙηραΓαΐ »Ἴ,ριτερης γοίαθ Τιοοζθηῆ, Ρὸσ ἔθιηρ 5. ΓΘ] ΠΠῚ ἤοτοῃ.-. τ: Λοκρὸν “ὁποῖον, παῦρον ἀνθήσας ῥόδον, “ρίας λτημηαδ, [ριοὰς. ἀΓΙ485 ΟΠ δ ΓΘηξῖ, Καὶ πάντα Φλέξας ὡς: κούγκονον φούχυν, ἱμηι ΡΓΟΡΓΙΒ ἰοχιί- τὰγ: Διρτοῖ, Αὔϑις παλιμπλώτοιο γεύσεται, Φυγὴῆς," αΙοηχτ. ταν Τὰ5᾽ ἀγα: ἐγόραπχ δάαϊ(: Μόσυνα 5» 

ν᾽ » , ς 2 ᾿ Φηγό-: 



τς ΨῸβ οογία δθφυϊξαϊοπὶ πιεὰθ ἀθ γαθοῖς [Ἰξοτὶθ 

. οἵ, φυοὰ Ροΐαΐ, πο απδη ἴΐᾳ οπηηΐα ΘΧΠαυηὰ ατ-, 

ροετγο, ιᾶπὶ οοηβάο. Ὑπυπὶ δάμπαυς οἷ, φιοά, 

5 Π ΡΕΛΔΈΞΑΤΙΟ, 

Φηγότευκτον παμφαλώμενος, ταν Υἑη, 6 μεῖπο ἤρηο 
7αδνίοατατν εἰγ οι "ρϊεϊοης.. Ῥογ' δῆς ΘΠ ἔμ 

δατη μος ἴοοο ροδία πιο Πρίς, ψια. ΧοΓΧρβ, Ὃ 
- Ογαθοῖα Ἐ ὐβῦμμος ἴῃ Αἤαδίη γα γθυεγία, 

δ βοῇ μι! 18 Π} δῶν εἢ ὁαιΗ ΤΑ ΝΣ ̓οβίουιτίεα- 

᾿ Εἶθ, φιιᾶθ ἰαπαιαπι ὯῈθ65 Οαἤαδηάταθ. ογᾶο!]β 1η- 
᾿ἀπιοίξωτ, 485, ἢ 415 ἰῃ νηὶ οοΠ οξξα5 οοπῆάο- 
ταποῦῖῖ, ποη οδίσαγαηι ([ρ610) ἀπηρ ἰιι5, [δα [χεὶς 

ἀπδιηξβαπι οδίουγιἐδεῖα ΓΥΘΟΡΆτοπΘαΘ ποίίοπδπι 
8Π1Π10 ἱπξογ πη ία ΠῚ μαθθ δὶς, δαΐθης οοχίρ, νὲ ἀ6- 
βηΐτοΙ ἴῃ Πηρο]ὶς Ἰοςῖς ροῆηε, φᾷ εἐ φαπέαπι ἢξ, 

υ Δ; φυοά ηοηάαμη ἱηί6 !Πραΐ, δὲ νδι δηυ8 ἱρῆ δά-. 

ΠΝ μαθγθαῖ: ὭΘ4ΙΘ ΔΠΊρ] τι5 ᾿πτοηι ρθε Ῥοξ- 

᾿ἴαηι ἀθ οδϊουσιεαἴθ, ἰ8πὶ Ῥτπάθηξὶ οοπῆ]ο δάμ:δι- ὦ 
ΤῊ ἴῃ οὔθ γοοαθι, Ουοά τρέσπι (πες ρία5, 

Ὧ60 Πλ]η08) Θταῖ, συΐι5 οβοϊοπθι. οδυϊία Βοος; Ἢ 

φυϊάφυϊά, εἴ, ἀϊρυζαιΓαπου!αο 4 ῥγϑοίδειοπθην. 
μαης αὐἀϊθοῖ, οσοτίῃβ 46 σαϑίθσο, 40154115 μοξίδη1. ᾿ 

Ἰδρθσγθ (ἰππα τὶ, ἔὰπὶ ἀρ πη. Π) οἰι5 ἰοξοηἰς ἔγα- ᾽ 
-ξζυπι Ρίθησπι οἤδ ρογοθρέυγιπ), 4υαθπι ἄθοὶθβ 16-. 
ξζατη αιηθη ἀθηθο γοίθρογθ ἤθη ἔποσὶξ σγαιαίυς... 

"λὰ ; " 

᾿ς ἨΒ δεῖς ἴαπὶ Ἰοξδογοϑ 1 ὙΘΟρΡΏτοποπι τηθαπ,Ὁς 
1Π8ΔΠΊ418 46 μᾶς οἰτ8 δἀϊείοπο ργοξθῆϊομοπι, ΕῈ-. 

διέγοῦ, γέ πα]]ὰ ποῦο οαϊέογὶ τπδίθσὶα {ἀρογῆς.. 

ὕθπα πηογϑηάὶ νοϊαηϊαίι ργαθἢιζαγοβ, ΠῸη ἴδη] 

ὨΘΐοΙ- 



] 

ἔ ΡῬΆΛΕΕΑΤΙΟ.. ᾿ ΧΧΧΥῚΙ 
4 

΄ 

πδίοίτθ γο8 πο. ΟΠ δπέθ ἠήηοος ΔΠΠΟ5 

Μιμίονας, Α. Μ. δΙΒΙΙοΐμοοαρ ΨΥ θογρθηῆδ οα- 

ἢοσ, νἱὶτ ἀοξ ει Πίπιιι5, 4αϊ 4 Ὁ] αἴδη ἰατι οἵ ρατὰ- 

ἴδηι Ῥγοθῖο βάϊεοπθηῖ ΠΥ ΘΟΡἤγοη 5 ΠΟΙ ΠῚ ΠΑΡ, 

4.86 4πυπὶ ρος οἰπι5 πἸογίθπι 4]14ἴιοῖ ΠΙ ταν! 5 Ὁ 

ρίας. Πογραιθας οὐ ]αία. εοἴξιε, ῬΓΟΡίοΓ γαδί 6) 

᾿ψοΪαμλ εἶα τοίθξξα ἂδ 1ἰ5 ἀἰοί(ατ. ἘδηῚ ΘρῸ πυη- 

ύδηι νἱάϊ, ποφιθ νδὶ ἰαπὶ ἰαΐθαΐ (οἷο, πόθο, 
γέ οἴ15 σορῃοίοθηάαθ ρΡοΐθῖϊαβ ἜΣ ἐριθε ΟἾΓΑ- 

ΤΟ, ῬΟΓ ΓῈ5 Π1645 ΠΊΪΠΙ Ἰῖσυε. Οὐυοά ἢ δὰ Δ]"- 

υαηάο Ρτοάϊογίξ, ἴδοι ἰθ, (οβίποῦ) 4πΠπὶ η1}}}- 

ψηΠ08Π1) Πρ τ Π05 46 68 ΓΘ σΟΠΠ ΤΠ ΠΙΟΒ ΕΠ] [μθυ, 

πη φα!δ5 σοπἤ! πηι, ογάο, ἰαῦδοῦ 1ρίβ, δὲ γθψαα 
γΕγ α54116 ποίτγιπι σοππθηϊαηΐ ἱπίοτ' (8, ἴῃ 4115 

ἀμ ογαηξ, νηϊσπῖ αι Ἀρράγοθη. ΜΙΠῚ οογέβ γα- 
 ιεδίοπι γοϊυτηϊπΐδ5, ἃς Τ]ΟΪΘΏ Π6 4154 08 ΠῚ ΟΡΙΙ- 

σοτρί, Τοάπϊο οὐδ}, -- ᾿δθέθγιπι Ὥριυμη ο.. 

Μ. τορο; νὲ πη ἰΔθογοπι βοηίς. ΠΙοεῖς ἢ 1ὰ- 

γοπίαϊ!, Ηἰ5 οοηΐδογαΐαθ, 4811 Ρ] αγίηηαπι νε}]1- 

ζαϊὶ5 αἴξοστγο ἰαθδραΐ, νείτγοσφιο, Ιοξξούοβ, ἔδυοσι 

ΠῚ6 1ρίμπη τεβῆθθ Πηθᾶ5 ΟἸΠ65 οἱ ἰηΠΙαΐα οοη1- 

τη6η60. δορί (τ πηπ146, (αἱ. [πῃ. ΜΡΟΟΙΧΧΧΥΤΙΣ, 

ἣν ᾿ »" 
᾿ 

ΤῊ ς 3 ΙΝ 



,"» 

Λόγες ἀτερπᾶς, πολλοὶ μοχϑήσας, γράφεις, 

᾿Ανισορήτως βαςξβαξα, πλέξας ἔ ἔχη, ΕΝ 

ὃν 

ΧΧΧΥΤΙΙ αν ΚΑ πϑλτχο. ᾿ ( 

ΙΝ ΤΥΘΟΡΗΚΟΝΕΜ. 

ἘΡΙΘΚΑΜΜΑΤΑ ΕΥ͂Ο. ΔῸ ΟΑἸΟΕΜ ΟΟΡΙΟΥ͂Μ ὺ0- 
"Ὶ 

᾿Ὶ 

ΕΥΜ ᾿ΨΙΤΤΕΒΕΚΟΈΝΒΙΨΜ. 

Τωλειοὶ, Ὑ γρῶνας, οὖσα; καὶ τυκίσμοτα,, 

“ Σὺν ὀρτἄγη τε, κρίμννο;, καὶ λυχοψψία, ᾿ 

ἽΜόνον νέοις ἱδρῶτα, μωρὸ “Λυκόφρων, 

Οὐδὲν γοὴρ ἄλλο, πλὴν κενοὶ ληρῶν ΛΎΩΝ 

πος ΑΙ... ΠΥ ΑΥ̓ΤΊ. 

Λυκόφρονος δύσφραςα πληρώσος ἔπη. 

᾿Ἐνϑεσιασμὲς παρϑένα Φοιβαςείας, 

Αἰννγματωδὼς κοὴ σοφῶς εἰρημένδς. ἾΣ 

Θεῷ τὸν οἶνον, ὡς συνεργῷ: προσφέρω, 

Ἧι δόξα τῷ συνεργῷ τῷ τέλες. " 

ἢν ἀεεῆ ἐοτιαίε ον τοὴ 



᾿ 

᾿ “Τῷ λαμπροτώτῳ ἀκλαρος ἢ 

ΤΌΣΑ ΣΧ ΕἸ ΜΌΝ ὩΠΉΡΩΙι, 

ΒΙΔΕΔΜΟΣ ΚΑΝΤΗΡΟΣ 
ΓΕΥ ΠΡΆΤΤΕΙΝ, 

Το μὲν δλὴν σοίησιν, ἄνερ λαμπρόνατε,, ὡς ἐπὶ 

εὐτυχίᾳ τῇ μεγίξη ΤΟΣ ἐν καλοὺ μοίρῳ πρώτῃ παροὺ 

Θεῶν ἀνθρώποις ὑπάρξασαν ὄἄδῃ πολλοὶ χοὴ ἡδοζοι 

διῶ πολλῶν προσειρήκωσιν, ὀρθῶς νὴ Δία χαὶ ᾧρο- 

γοῦντες ὅτοι καὶ λέγοντες. Τὲς μὲν γοὶρ πρώτὲς ταύ- 

τῇ τῇ τέχνῃ ἐπικεχειρηκότας ἐρὶν σκοπῶμεν, ὡς ἀληϑῷς 
πὸὼ μεγάλῳ τὲς ἄλλους διοὶ τούτων μεμνηκέναι εὐρή- 

σομεν, Χο ἐπὶ τὴ τῆς κενῆς διηγήσεως προφάσει πολ-. 

λάκις δυσχερεφάτας ἐννοίας χαὶ ὠφελίμους ἐν τοῖς 

μάλιςα ῥᾳδίως ὠποκωλύϊναντως ἐξειρηκένοι. Ὅμη- 
3. ἃ ᾿ . γα. 7. ΗΝ Υ φος δ᾽, ὃν ὡς αὐτὸν οὐρξώμενον τε χαὴ ὠπεργασάμε- 

γον ὡς κάλλιτῷ ποίησιν οἱ πλέῖςοι ἐπαινοῦσιν, μετὰ 
[Ω τὼ ; δ 2 ᾿ Ὁ ε μεν. οὸ 2 τὸ τῆς ἱτορίας ἐπιτερποὺς ὁμοῦ τὴς τε Φιλοσαφίας 

τὸ ἀπόῤῥητον, χαὶ τῶν πρὸς τὸν κοινὸν βίον συντε- 
ΠΝ ΝΣ Ψ» 3 [δ ᾿ ον. ἐν λούντων τῆν ἐνωργεσιῴτην ἐπίδειξιν ἠξίε μετόρχεοθαι. 
Τῦτο δὸ γοὴ συχνοῦ λόγου δέϊξαι, ὡς εἰπιῶν. χαὶ 

ο 4 βρα- 



{ 

ἄτι τὰν ΡΕΔΕΡΑΤΊΤΟ. παν 

ραχέος πάνυ. βραχώς. μὲν μέγα διῶὼτ τὸ σ σφόδρα 
ὅτω σαφὸὲς εἰναι μακροτέρα δὲ, ὅτι μυρίοις ἀν τις 

᾿ἔχοι ἘΜ ΙΟΙς καὶ παραδείγμασι χρήσαοϑαι. ̓ Αὐτί- 

κα τὲν Οδυϑσὼ πεποίηκεν ὄνδροι τῆς, δρετῆς κα) τῆς 

εὐδαιμονίας ἐπιθυμητικῶς ἔχοντα, καὶ διὰ τῶτο 

πολλοὶ ἔτη ἐν τῷ κόσμῳ τότῳ πλανηϑώντα, τελευ- 

"τῶντα διὸ πῇ νουουγία καὶ τῇ ϑανάτε τῶν ἐχ᾿ τῆς εὐὖ- 

χῇς τυγχώάνονται, Τοῦτο “γοῦν τὸ ἔσχοτον ὁ ποιητὴς 

μόνον τξορηφάμενος, μάν ἀσείως αὐτὸ 1 ̓ περιέρχετοι, 

χα) πάντα το περὶ τὴν. ποίησιν κάλλη δεικνὺς μεϑ᾽ 

ὑπερβολῆς, : Φαυλότατον τόλμημα λανϑάνει τοἈ- 
, ᾿ τ ΚΣ ᾿ - ἢ " 

μήσας. Ἰζαὶ τὸ μὲν τῇ “Ομήρου τοιοῦτόν τι κινδυνεύει 

γεγονέναι. Οὐ μὴν ἐδὲ τὲς ἄλλους ἐν Φαύχῳ χρὴ τί- 

ϑεοθοα, ὅσοι τῶν μύϑων τὸς γλαφυροτάτες ἐκλέξαν-. 

τες, τοὶς πᾶσι τῆς ποιήσεως ἡδύσμασι. χαὴ τέρηροις 

ποικίλαντες ἔτυχον, εἰτε διαὶ πολλῶν προσώπων, 

ῸῪῸ 

« ᾿ 

εἴτε καὶ δὲ ἑ ἑνὸς μόνα τὸ τοιαῦτα ἐπεδείξαντο: Ὑὅτοιν 

γοῦν. δυοῖν ὁ ὄντοιν σχημάτοιν; τὸ μὲν ἕτερον Σοζο- 

κλῆς, ̓ Αἰσχύλος, Εὐριπίδης ἐξηκρίβωσαν, ἐν ϑατέ. 

ῥῳ δὲ ὁ Λυκόφρων πᾶσι κριτοῶς διοφέρει. ἸΚαἱ τοι Γ 

χα ἐν τῷ Ἀροτοσϑι ἄλλοις δὲν ἴσως τῆς ἡγεμονίας ἡμ- ἡ 

᾿Φισβήτει, εἰ τινες τῶν αὐτοῦ ὑ γλιν ἢ περιῆσαν. 

᾿Αλλὰ τᾶτο τὸ δρᾶμα μονοπροσώπως καὶ μονωδικῶς. 

ἀπειργάσατο, καὶ τὴν ̓ Αλεξανδραν, τὴν ΤΙριώμου,, 

τὰς λοξοτάτας ῥήσεις μανικῶς διωπεροώνδσαν ἐποίητ, 
᾿ 
ὶ 

σε. 



ν ΓῚ 4 Ἢ ΥΤΊΤΙΝ ΑΝ 

ῬΒΆΞΡΑΤΙΟ. ΐ ΜΝ 

ε. Πολλὰ τοίνυν ὁ ἔτι περὶ τάτων ἔχων “νι ἐπὰν σιω- 

“πὰν 'πολοιπὸν οἱροῦμιοέ 2. ἐποιδὴ σαφῶς ἐν τοῖς περὶ 

τῆς ὑποθέσεως δηλωθήσεται. κοὴ μὴν τὅτα τὸ ποιη- 

᾿ βάτιον, εἰ χαὶ πάνυ μικρὸν ὑπάρχει, ἐδὲν ἧττον 

' πλείξαις καὶ μεγίξοως δυσχερείοιες τε Χο ὠπορίσες 

᾿ πεποϊρμεμὰΐ διοὺ τὸ τὸς πολλοῖς τῶν ἱξοριῶν, ὡς ὁ 

ποιητὴς ὅσον οἰφοσιώσαοθοι καταλέγει, εἰς τὸ 

σλέον τ Φανερῆ τὴν οὐρχὴν οἰνήκειν. Ἡμεῖς γοῦν πολ- 

λὸν ἤδη χρόνον οὐκ ἀμελῶς περὶ τῶτο τὸ [βιβλίον 

᾿ἠσχολημένοι, καὶ πάντες γενόμενοι, “ ἐν τι μὲν, 

} ἐμοὶ δοκεῖν, προεκόψαμεν, ὅσον εἰς ἡμῶς ἥκει, ἔνια δὲ 

"τῶν ἀδιωνοήτων παροῖ. τοῖς ἄλλοις ἴσως δευτέρων 

τἰμεινόνων, τὸ λογόμενον, Φανερωθηόμενα καταλεί- 

πομεν. Λυουτελέϊ “γοὶρ. οἵμαι; τὴν ἰδίαν ὦ ὀὔγνοιοῖν εὖ 

᾿χοὴ κωλῶς. ὁμολογξίοθοκι μᾶλλον, ἢ περὶ τότων εἰνή- 

γυτῶ πρωγμοτεύεοθοι: ἹΤερὶ “γοὺρ τῶν τῆς παροινίας 

καὶ μέϑης τὸν κάλλιξον ποιητὴν αἰτιωμένων, καὶ τοὶ 

σφέτερα περὶ τὴν διήγησιν ομωρτήμωτα τοῖς ἐπο- 

᾿ ποιοῖς ἀσφαλῶς πως ἀνατιϑώτων, ἐδὲν λέξω 

᾿ δύσφημον, εἰ μὴ ὅτι ἑαυτοῖς περιπίπτουσιν. "Ἔγωγ᾽ 

οὖν ἤκουσα, τῶτο δὴ τὸ τοῦ Δημοοθένες, οἰνδρὸς ἐδο:- 

μὼς οἷα τε ψεύδεοθαι, ὃς ἔφη παλοίιοί τινα κοὴ ὅτε 

βούλει ἄξια εἰς Λυκόφρονος ᾿Αλεξάνδραν ἰδεῖν ὑπο- 

ἰών ἡμᾶς γοὶρ τοιότῳ τῷ ἑρμοάίῳ ὅπω ἐνετύχο- 

μεν, ὅτ᾽, εἰ ποτε τοσούτε εὐρήματος εὐπορήσομεν, 

ὲ ς 5 κι αν - εὐδη- 



κὸ ὉΠ ἰφ πνᾷ τπο, 

εὔδηλον. Ὑῶτο δὴ τὸ σύγγραμμα τῷ σῷ ὀνόματι, 
νερ λογιώτατε; νῦν οὐνοιΘ ξἰνος τολμήσω, οἰνοιδῶς 

μὸν, εὐλόγως δέ. Ἐπειδὴ γοὶρ, ἐμοὶ δοκέϊν; το ἡμέτε- 

ρώ εἰς λόγον ὁντιναοῦν ὠξιοῖς τιϑ νοι, ; χάριν σοι τού- 

τῆς τῆς γνώμης εἰς δύναμιν ἃ Εξνδεέ οὐπομνημονεύειν δ. 

οι κοός εἰμι. Ἔπειτα τὸν πόῤῥω ποσης σοφίως ἐληλω- 

κότο; κοι αὐτὸν, καὴ τοῖς ἐπὶ τῆς ἐλευϑερία παιδείας 

ἀεὶ- φιλικῶς ἔχειν εἰωθότα; ῥᾳδίως ἃ ἄν αὐτοῖς προ- 

βόλου τάξιν κατὸ τῶν φιϑονερῶν χαὶ βασκάνων 'γε- 

γέοθαε, οὐκ πεικότως ἐξὶν ἐλπίζειν. Τὸ “γοὴρ τὸν πα- 

" πᾶσιν εὐδοκιμοῦντα, προσερεϊν ἐν τῷ μέσῳ ἐθέλειν 

σάχ ὧν γέλωτα καὶ κολακείαν, ἢ σωφρο: ς , ἸἋ 

ξαν ὄφλοι.' Ἐῤῥωσο λαμπρότατον τῶν ἐφ᾽ ἥ ω:; 

καὶ ἐπείπερ ἐδεὶς ὅτως ὠπόρως ἔχει, ιὥςε μὴ᾽ μι- 

κρόντι πράττειν ν δύνασθαι, εὖ ἴοϑι πᾶσαν τὴν ἡμε- 

γέραν βργασίαν κοὴ σπουδὴν σαυτῷ τε καὶ τοῖς σοῖς 

ἐν χρέους τάξει: κεκτημένος. το γαῖρ, κατοὶ τὸν τῷ 

εὐδοώμονος ὡς γε ἐν βραχ εἰ σλεϊςον εἰρήοϑω. ἡ 

ΤῊΝ , 

σα. ΟΑΝ: 



οὐ ΟΝ ΤΕ ΕῚ 
ΙΝ ΨΥΘΟΡΒΟΝΕΜ 

ς ' Ἀ 
ῬΒΟΙΕΟΟΜΕΝΑ͂, 

2)» Ὁ 115 ῬΙογαμη 486 ἤογί (ο] 6, 411 Τογρίο- 

Τὸ 1ηΠρηθ5 νοὶ] ᾿πιοεργοίαη οβ νοὶ] οθδτ- “, ἷ 
ταηᾶοβ {α]οϊρίαηξ; νὲ φυαθάδπι Δ4 605 χαίρίσαη- 

ἄο5 ῬΡογεϊποηξία ργαθροηῃδηΐ: ἰάθη] οἵ τὶ οροτῖς 

ΟΒαπις ἱπίεϊο ἔδοϊθηάιπη ραΐο, 480 {4ο.{1π|5 ἰθέξογ 

θοηθαοϊαϑ ἴπ το π15, Ὑ1 ἀθ Ταπηπηὰ τοὶ ργάθηιο- 

Ὠἰξας ἔποσγιε, ἱποβξδηΐε ρτοργοάϊαίασ. δίς ρίξας. 

ᾳροήηι5, νὰ ρυϊην ἀθ ροδία, ΕΥΓΠΟρΉΓΟΙΟ: Ζύη 

᾿ ἄδ ροϊηιαΐο, (ααπάτα: εἰομίαηα ἀθ νϑυῆοηθ δ 8η- 

ποία! ΟΠ] Ρι15 Ὀτουμΐογ, 486 αα ΤΟΙ] Υ ΙΕγαδίπλας 

Ῥοτγίϊπογο, ἀἰρᾷπηα.. : 

Τγοορἤτγοῃ ροδία, Πα οιάθ Ἐμθοθαθ παξίις, 

᾿Ῥαίγοτῃ παῦαϊξ ϑοςϊοηι ργαπηπηαίσππ), Ροίἶθα ἴῃ 

ΤΥ οἱ ΠΗ ζοτιοὶ ἔα Π1118π| ΡῈ. ΔΔΟρΕ ΟΠ ΘΠ] {γαπῆι, νὲ 

(γι διε δυϊάα5, Πίογιμε Γὰδ Ρεοϊοηιαθο ῬΒΙΙ8ά6Ι- 

ῬΠΟ, 



ΧΙΙΥ " ν Ὁ ὈΑΝ τε 

Ῥῇο, [49] ἘΠ ἴαβμα ἘΠΊ δειιαϊεοηῖς οἵ Ροδεῖοαο 

ἐαου τα ρ]οτία., ἢσ νὲ ἱπίοσ. (δρίθηι τγαρῖοοϑ [αΐ- 

τοιηρογίϑ ῬγΔοΙζΔη{ΠΠΠπ|ο5 (115 Ρ] εἰδάτιπι ΠΟΠΊΘΠ 

ῬΓΟΡΙΟΥ ΠΙΠΠΘΤῚ ΔΟαμΔ ΠαΓθ πη] ἔαϊξ ἱπάϊξαη)) 

᾿ΟΠΊΠΙ ΠΠῚ οαἸςαΠ15 τοί ἐμοῖς, Ἑος ἱορἕθηϊ ροῦ- 

[45 [ΠῚ 6 ἐγαάιπέ Ηοιηογηηι ἐπι ο ΟΊ91.5 δΟβεμπεητη, 

4] ο κι οἰ νγμ11. ΟΣ δοίρἠσπομι, Δ εαητίαειη, 

Τμοορηγοπθην; ααπλι15 Θηΐ πὶ ἃΡ 8|115 41} ροπδη- 

τὰν, Θαυ]4θη Ηρ ιαθῇίοποιη σ͵ΎΔΠΊΠαΓΟῈ1ΠῚ τΘ- 

ὅθ. τ1Πὶ [φαΐ γιάροτ..  Βοτρίε, Ῥοττο. [γεο- 

ΠΡῆσγοη ἐτασοράϊας ΡΤ] ΠῚ νίρὶ πε, [τ ΘΠαπΊ6- 

ταῦ ϑυϊάαβ: ἀοιίπάθ (Αἴγ ῥὰβ τηυἱέαθ, οχ φααγιιπι 

νη, Μεποάοπιο, γοΥα5. αἰΐσαοῖ δ Αἰπθηδθο . 

οἱ Τ᾿ αθγίιο Ῥεοδασυπίατ: Ῥγαθίθγοα Πΐδτος. ἀθ οο- ὁ 

τιοράϊα, ἤθο5 ᾿Αἰποπαδυϑ τάἀδη οἶδα: ἀρηΐψιο 

ἶ Οαἰαπάχαῃι, πὰρ Αἰδθχαπάγαπι. Οδίδγαπι ἄθ οο- 

᾿ποθάϊα Πδτοῤ αη Παϊς ΤΥΘορΠγοήΣ ἐπ δαξτε ὅδ: 

Ῥϑδηι, ἀπδίτο, οαΠῇ αοτῖε βοάθπὶ ποπλϊπο 4 ἀαπη 

᾿ΘΕἰλπὶ σΥΔΠΠΠΔΤΙΟΙ5, 4υὶ ΑΥΠορΒ απο πὶ οἔ Ογαῖ- 

ποτ ἱπίοτργθίαζῃβ εἢ. Νοααδ νόγο ἕαπξαμη ἴπ 

ροδῆ Τυγοορῆτζοῃ ΘΧΟΘΙΪαΪ τ, γϑγαπιὶ δεϊα πὶ Αηδ- 

ΡΥΔΗΠγΔ[151Π115 ΘΧσΟΘΊ Δ Π415 ΘΙΠΠ65 ἴῃ {ὰ] ἀὐπηῖγα-. 

τἰοπθπ γαρυϊ, ΤΙ φυΐοπὶ ἤς ἤππξ, συΠΊ ΘΧ ποιηϊ- 

η6 ΔΙίχιιο ρσορτίο, ψιοά νοορᾶηξ, Γδητοπέϊα. ὑταθ: 

οἴατγα, γ6] ἀϊξξιπι αἰ φαοά ΓᾺΒ6 116. οἱ ἀτραξηπι, 

[18-- 

ὙΨΧἊᾺΣ ὦ 

δ, 



ΟΡΕΟΜΕΘΟΜΕΝΔ, ἀν Τὴ 

ἡερετὶρ μαδένηι ἀρίεε. 16. ἰοοο τἀμεδεῖρ.., εεβε, 
51ς ΓΥοορμτοη Ριοϊδιηάθυσι γοσοπὶ Θἰ θυ ΠΙοΥ ΡΘΣ 

ΑΠΑΡ ΓΑΠΊΠΊ ΔΕΒ]. ΠῚ γοοαυξ ὠσο μέλιτος, 1ὰ εἰξ, 

46] ετετην ας ιαπεμι: δΕ Αὐϊηοϑη τορίπαπι ον Ἥρας, 

Ἰᾷ οἵδ, αἱοίατν Πμιολΐδ, . Ναπι, ῃ φαυῖὶς ΠΟΠΊΘΗ 

Πτολεμοῖος οαπὶ νοοϊθιι5 ὠπὸ μέλιτος, ἀυϊ ᾿Αρσι- 

γόῃ οι} ἴον Ἥρας σοηζογαῖ, τηδηϊξοῖα Ιῃ ν ΓΙ 5406 

Ἰἰξθγαβ θαϑάθη, ογάϊηθ ἀπηΐαχαΐί Ἰηπθγίο, πιαηθ- 

το σοπιροτγίοξ.. ΟαθαἸμῖαθ φυοαιβ, 401 Πᾶς τᾶ- 

ἴοπϑ ἴδογα λα τα. Θχρ ἰσαηξ, μος Ῥαἕϊο Μείϊατι 8 

Πρηναῖι, νουδὶ σταῖα.. Μ|οἰναξίοηι ε Μαϊαοίιὶ φυαῆ 

᾿άἀμπκχεογυηῖ, Αἴφαθ ἥᾶθο ἔργα ζιηΐ, 4888 ἀθ [γ- 

ΘΟΡὮΓΟΠΘ Ιοραπέμτ.. Ροϊεοθπιο 46 πιοτίϊβ σΘΠΘΓΘ 

ΟΠ υ4 εχ Οὐἱάϊο οοἸ δὶ αϊέρηι. Ῥοίείξ, σιτία 

᾿ἐγαπϑῆχαηι ΟΡ 6 5. Πς: Θπίηι αἷς ἴῃ Ἰδίη τς 

Ψιημο ξΟΥἤμΑγτ αΤ ΜΉ; Ῥον Τυςορίιῥοηα ΠΑΡΥΔΉΪ, 

. Ἡδονοαὶ ἦπ Πῦγις βχα γαρίτεα ταῖς. 
; ᾿ Ἶ Τρ πῶς 

᾿ἜΪλες ἀθ ροξία Ββαβοπυς, πο ἄθ ρόδηιαίο, 

ἀϊδαπιαβ 66, ἀποά [0] δχ ἴοξ δἷιις ἐγασοθαϊ!ς 

εἴ [Ἀἰγτὶβ Τπροεῖοβ. τϑιηδηῇί, 4ιοάᾳαθο, γί πη 

οἴαπο ἐγασοθάϊαη), ἰ[ὰ ἴδηθ Μοποάϊδιη χααπάδηι 

ἐραρ᾽ οαπλ(ξαθγιιηΐ ΘΏ1ΠῚ ΘΕ γΘ ΘΓΙΠῚ ἐγασοθάϊαο ποη- 

ΔᾺ]]1Δ6 μονοπτρόσωποι) Δρρ6]]ατο ᾿Ιοθαί. ὀΙη]οτῖδ]- 

ἴὰτ ἀὐςθι Οαἰαλπάτα γεὶ Αἰοχαπάγα, ἄς Ῥγιδην 

ΗΠα, 



΄, 

χενα, Ἀᾷ, ΘΑ ΤΕΚΙ 3 

Ἴ ΠΗ 4886 εἴ απ: 5 Ὲ ἀϊφόδαξαν οἔ κἰμδόνῳ ΕΝ 

ἀξ δὲ Ῥασιαι αἰϊυά ποήιο αν Αἰοχαπάτγο, ΑΠ119.. 

48 τη αα᾿ δαδᾶδι υὐδδα δ Οἰαἤαηάτα ἢ ἰσὶ- 

, ταῦ γί αὰ ὀροτίς ἀρ απΙΘΕὰπὶ νη αηγεα, ΡΥ 

ξαϊς ΘΕ Πρ ῦθαο ΗΠ 4: 4886. 'ΘὨ ΑἸ φααπάο γαί!ς!- 

ἡδηα] ἀτέοπι Πύλο] σαπὴ ἔγαϊλο Ἠοΐοπο αΡ ΑΡρο Π ηο, 
ν ΙΑ ΡΟ Πα ο48Π1 (χοογᾶοίο ἀϊοοσγοί, {16 Οπἤαπι. 

ἄγαθ ἃπΊοῦα βία ἀοσοπάσηι οαρεια, {ι συ} ἱρίο 

ἐδ ΠΆΌΘΓΘ γεΠόε, ΡΟ δ πη ἀτγεῖδ. γα ΟΊ πα Πα: 

[ο ΠΠ|ὰπὶ τοἀιξαγαπι ργομαι. Οααπάτα νθξο, ἂτ- 

ἂς ρϑγάϊφοπάδ δαρι4α σαπ ἴδε, τϑοθρίε χαὶ- 

ἄδπι 16 δίῃ ΤΠιδιάϊηὶ [αἰ5ξξξιιγάηη,. ΟΠ ΡΥ ΠΠΠΠ 

ἀτίοηι ργοῦε Ῥεγεορ δε: Ροῦ" αὐξοπι γοεϊ ὉΟτη- 

Ῥὸ5 ἔαέξαᾳ, [ἀσθγάσε, φαοᾶ ρο ιοῖία ἔπόγαξ, δοῃ- 

,, ἢαπίογ. ̓αρήθῥαυίε, Ταμῃ 1Π|6 ἀθ ἔγαπιάο Πδὲ ξαθα, 

ἄρ] 6ῃ5,. Οὕπη, ἁμυά πΠΟῃ Ροΐοι, δος ὦ [Ἀ]ρΠ) δρυά τε- 

σοῖη, Ῥυΐδησαπι, δὲ σθίοσοβ ἐὺ τΟΙΔΠΟ5 οβέροίε, γῇ Οὐ. 

᾿Ταμάταο οταςυ 15 ὨΘΠΊΟ 46 η) φἀβἸθοτεῖ, ΠΘΟ ΘΔΠῚ 

Ῥτο ναΐθ Γαϊἄϊοα ΡοΙ 5. ιδηι ΡτῸ τηΐδηα ἅτ 116 

ἀδ! χαηΐθ. ΟΠ Π688 μαβογοηΐ.. : Ἀοέξξε ΘΏΙΠ} Υἱτρῖ- 

᾿1π5: ἀὐ  Ξὰ ᾿ 

ἈΣῈΣ - Ρεὶ μι ΠΟΉ νμηηιαηι Ω}" οὐϊία Τεμονὶς. 

Πΐῃο ΡΟΓΓῸ ξαξεαπι οἵ, νί θαΠῚ Ῥαγοηΐες ὀχοῇ, 

4αυοά ἰπίαυδα ἴδπηροτ θὲ δος Ῥγαρα!οοτθῖ ΟΠ]- 

πἰα,. τη ταγτίπι ἰαρίἀοαπα φομοἰαἴθτίηε, ἴῃ 4 

ἐὰ ; Ρογ- 

᾿ 
ἐ 

" 

ἽΣ 



᾿Ἰβκοιεσομενα, Χιναῖ 

ρδγροίιο ἀθρογεῖ, δο ἴδοιμι γατὶϊ5 48 τοδιι5, ναιῖ- 

οἰπασοίῃσ. Ηδης ἰριίαγ Πιϊϊογίατ [ΘΘΌΤΙ Ῥοξίαθ 

οπιηθ5 απ αταθοὶ ἔππι ᾿υδειπι (1π Π15. ἩΟΠΊοτιι5, 

ΑΘΙΟΒΎ 5, ΕὐτΙρΙ468, Οπίαθεγ, ἼτΥρμιοάοτῃς, 

ΨΊγρΊ αι, Οὐ άϊιι5,. 56 η608) Οααδπάγαηι [ἘΠηροσ 

γαϊοἰπαηΐθιη ἱπάποπηϊ: 40 ταίοῦθ Πυοορῆτοη 

φυοαὰθ Οαἤαπάταπι ἱπίγοάτιοϊξ πος ἴῃ Ροξηηαΐο, 

ἀυτῃ Ραγίάθτη, 1ῃ ταθοιδη) δ ΓΑΡΙΘΠΔΔΙΏΕΓΟΙ ΘΠ δ τα 

Το]υιθπΐθπ), ἔρεξβατει; ΤΊΒ ΘΟ ΟἸΠΠῚ Πα} Π1η15. 4Π]αία 

δ Ῥαγιάθ Ῥγίπηυπι ἱρίο,,: ἀθαιθ Ττοίϊαπιθ, ἀριηάθ 

. 46 ατδθοῖβ δἱ 4115 Ῥοριη18 τη} οἀθηΐθηι. ογαου- 

14. 581Πη21168 “πο 486 ΔΥΘΊΙΠΊΘΗ ΠῚ ΒΑΘΎ] 46 6.. { 

Ῥογρῃγτίοηὶ ογϑάμπημϑ. ἰταξίαταῖ. -, Ας ψιάρεῃῦ 

ΒΠποτίαπη νίογαιβ ἰθουΐιβ Θᾶπ1ι, Ζιπὶ Ὠἰξὲγ5 Οτο- 

᾿ἐθηῆβ ἴΐα ἔγϑάϊε: ἣ 

Ῥεν Ἰάδην τοριρας ΟΠ πηγα οἷο γΟρ]οα. ἡμμτα 

ἐπ “σαπιοιεποποι, αὐ ον (ἃ ργοη ΜΉ Ἴα: ἐ- 

αἶας αμῆρρο εχ ΟσΟΉΪΠΟ.. ταρυϊοηη 716 εἰ 7:1 ΜῈ 

{μος ΟΊ ο ταν: ργαείογεα ὑπ] μεν 0 ἐχογοῖ- 

7] φγοζεέϊίοποιο αὐ ἘῸΝ ἱποοημηημουαηη... ἐχΊ- 

οὐθος μή 

Οὐοά διΐθη ἀϊσογο σοσρογαπι, [4}15 οἱ ἃ Ῥοἕ- 

Δ ποταπι ογαουϊογαπι ἐπήξταξυ ογάο, νί τπτῆϊο 

᾿Οαἴΐαπαάτα Ττσοϊδηδηινσθοπ ἀθρίοζοι, οἱ γα ἤϊτνα 

1Π|1}}1- 



᾿ 
ΧΕΝΤΙ Ὁ. οΟἃ Ἀττι -- ͵ 

πηπαποαετυίπα: ᾿ἀρίπάρ᾽ οἰαᾶες. γΑΓΙᾶς. οχ᾿ δ|10 Ἶ 

Ττοίαπο ̓ ἰδουξυγαϑ Ργαράϊδαξ,. Ηδτιη ΡΟΣΙῸ θᾶ5 

ργμμοιιαδὲο τδοθηίοι, 4126 εχ Ἠδίδηδθ. ταρία. {ι- ᾿ 

δὰ: Ῥαγδηείδι, ἔγαιγι δι, Τογοσίθις »«ἴοει, 'ἄδηϊ- ἱ 

06" τθρίδο' λτ"δο᾽ ἢπε. "διθηΐαγαθ: εϑέσμηδο, 

05 τγαθοῦ Ῥσορίοσ Αἰαοῖβ᾽ πιϑιάιηδηὶ ᾿ἢπε ρογ- 

᾿ὐυλμανι Ἰάδαθ Ῥαγε πη ἴῃ τϑάϊτα, νί Αἱαχ, Βιοπηο- 

. Ι δ5. Μοποϊδαβ, 8} πὐυΐε, Ραγείηι ἀο- 

ἀηδ: τουρσῇ, ̓ ν ΑρδΠΘ:ΊΠΟΩ οἱ ΙΔοπιθηδις. βὸ- ᾿ 

βνοιμιο Οὐἰαπάτα τορουίεαπι αἰτα5. οαυζατα ἘΧροςὉ 
πίε, ἀθ αὐα ρΡεγρϑία!θ ἱπέθ [8 θ6}}}85 Εὐσορᾶ δὲ 

ο ἈΠα ἸόηΡῸ ΤΕΠΊΡΟΓΘ οοπἢξῃαίαθ ππὲ; ἰὴ φιὰ ἀϊ-ο 

ἄθη) ἜΧΡ ἢ δατίοη, αἷ Ιοηἰ5 νβ488 δὲ Εὔτγοραθ τὰς Ὁ 

Ρῖα, ΡῈΓ ̓ Αὐροπαυζαγαηι,. ΑΠΔΖΟΠΏΠΙ, Τ οίαπο- ὁ 

ταπι δἰβογίδαι, ΜΙίάδθ φίοφαδ δὲ Χογχὶβ ἰμηρογία, " 

αὰ πιοπατοπίατη γ864 6 ΑἸοχαπάσί. Μαρηΐ, ατεῇ- 

οἰοὔ ΠἸπηδπι. Ἠοσίαθ [γί θη ἀράμοι: 410. ἴχϑο, 

εοσίίαης., παϊίαπὰ ΠΡῚ ἀραά. Βοπηΐποο υξξογιξδίθπ) 

ἔοτα, ροβααδμι. (α!ο5 ἀθ ἱμίᾷ. ταχιοτθα. ΑΡΟ]]Ο 

[ρατίηἴοε, ταπάθηη σοπααίθίοϊε, ο Μργαηίδμπιθῃ πο 

δος ἰαπέπ, 486 ΠΠΠῸ τοοθηζαΐ, ἴῃ Βοος Ροξπιαίθ 

ττραξταῃξαγ, ἴςἀ οἵ 1146 Ηἰἴογιαθ ἰαδαϊαθαμο Ροῖ-᾿ 

᾿αγαἶτα6 ῬεΥ γαΓΙα5 ἀϊστοῆϊοπεβ οἰ οσαμε ἢ ηῖ6 ἴηἴ- ᾿ 

ταητοΓ ἱπ δὲ δόλον Εἰϑξέσα ο, ῬομοΑ Πομδιαπ ἀξ 

Ἰασίαπν;, ιϑονώναυ, τὶ οἵ. Αρμιασ! ἀασιιηῖ Ρυρηδ, 

Αθηῆθαθ.. 



᾿ 7! 

ἘΈΡΥΕΘΡ ΜΈΝ, ν ΧΙΙΧ 
ἮΝ 

Αθηθᾶθ βογθρυηα 0, δὲ ἴῃ 1 ὐϊπηι ἀράπξξα οο]ο- 

ὨᾺ, αἰϊατυπηαιιο δοίη 1] Ρ,ΑΓΟΠ 65 αἰϊφιοί οἵ 

οο]οηίδο.. (ὐδι ΠΟ ΓΕΠῚ Ἀβῆτηλατο αὐ π1, 4υϊοιπ- 

4606, Ὡνἤ ροδηια, ἰιςϑί ΡΑΓΠΠΠΊ, ἀπΠιραηΐογ. ρογὶθ- 

5εγίηΐ, 605 οἐ ΠηϊογΙ σι οἵ ροδέϊοδγαηι ξαδιι14- 

᾿ ΧᾺΠῚ Ρατίοπι, ΠΟη Θχίριδπι ρσΟθ 6 Ρογξθξξθαθ οἴΘ 

σορηϊαΓΟ5.. “Ν 

Ηἰς τὰ Ὀγθυϊξον δχροίειβ, ροβγθηιο ἰοοο ἄς 

γογῇοπο ηοῆτγα, οἵ ἀπποί ΟΠ δ 115 γυνῇ Ρσοροῖαβ- 

ΤΆΠΛῈ8;, ἀϊσοπάτιῃι νἰάθίυσ. Οηι ῃϊηι ὅτ Πποσ 

᾿Ῥοδπιὰ γαϊάε οδίδισιιμα Δ141|6 ἀἰβῆο116,. ἕαπι ρτο- 

Ῥίογ νϑῦραὰ εἴ. Πτηρ]οῖα εἴ σοτηροῇξα, ηύυ86 ἴλορὰ ε 

᾿Ὥ1115 Ἰηυπεαία [πηΐ, ἕυπι οὗ ΓΕ8 Ἰρίαϑ, ἤπο ἨΠἴο- 

οχἶαθ, τα υϊαδαιιο πυδαιιαπὶ 41181 φυδθγθηάαθ: 

1Ἰάθοσιε [ὨΠΊΠ1Ο 1ῈΓ6 τὸ σκοτεινὸν πποίημον ἔποτῖξ 

᾿μαξξοπιι᾽ ΔΡΡΕΙἰδέστη: ορθτᾶθ ῬΓΘΙΌΏ) αἰϊαυοά 

πε [ἀβευταπι ρυΐδυΐ, ἢ ρυϊτηαπι οοπίοχέμπι ἱρίπη. 

᾿ “ροξέδϑ ἹπΠῚρΡ Ἰοϊἕοτ δὲ δά νϑυθυπι Ζυδη1 Ῥοΐδηι 

᾿ς  ἤτανὰ γουζουθηι: ἄἀθιηθ δηηοίδι! 085 ὙΠ Ν 

ΤΘΠΊ, φυϊδαβ ἀπο ογα ἰοοα ραυ]ο ξαϊας ΘΧΡΙ:- 

ΟΑΓΘΠῚ (η8 1) ἴῃ 4115 Ὀγθυΐβ οἵα γοἱαὶ) δέ νογῇῆο- 

ηἷβ ποῖΐγαθ᾽ τα] μη, αἰϊφυδηάο τράδεχθῃ. ἘΕ, 

ο τ ρΝν Ἢ] 



΄ 

ῬΑ Ὁ ΤΥ ᾿ς 

σα Πα 4αϊάοπη 4υοὰ αἰεποῖ, ἴῃ 60 ποῦ ἔδιας 

γον δ15 10] 6ξ:15 ογάϊηθβ δηηαπΊοσαπα 5, 40:8 Π| ἀϊ-:. 

ὩΙοΠ5 τρεῖς Ρου ρου δεῖ ρἱογαπηχαῤ βυάυήπιυς, 

βᾷηθα ἀο ὁαυία, δοΠΊροΥ 5. οἰαμη γογθῖ5 Πθοσῖτα. 

ταϊούδύση; τ 1{4 οχιροπίθ, νῇ Τὰ π|5: ἴῃ ἢϊδ5 αὐ- 
΄ 

ἴθι ποι [οηροέ ΤΠ ΠΟ] αἴοη Θτγαθουπι, Παβοι πε Ἱ 

Ὑδζείΐζοηι, [πὶ Τδουΐζῃ5, 4116Π] ξορα!ΠΠγη6 ηγυ]εῖς 

Π χη Ἰοοῖϑ ἰαρίαπι οοπῆαξ: [οἀ δὲ ἀμτ αοσαπ) ροῦ- 

ἸΆΓΙΠῚ ἀΐφαο ἈΠΕοτ  Θοταπὶ αὐξεξοτίταΐδπι, 6 Χ 4ιᾶ 

᾿φουηιποάΐον (βαἴ5 οἰ τοί ροῖδει, ἴδλορὸ ἀπ δοπάδπι, 

᾿βοπηυῃαυθπι δΕϊαπὶ ἀοξιογυιη 4υοτιμ48Π| δυϊα5 

τοπιρότῖβ ΜΙΓΟΓΌΠΙ 116 1ς 0 τὰ ταν ἸΏΡΘΠΙΟ νίθπάπηι 

ἐθηζαϊ, ψοιίθι Θαυϊάθπι, οὀχίάγθηΐ ΤΠροηΐς ἱ ἜΝ 

ΤΥ οορμτοηοπε, ΒΟ δ 4086. Ἰαυάαξ ϑίθρπαητιιβ, 

νοΐ αἰϊογιιπι ἴῃ. ἢππο Ροδίδηι οοιητηθηζαγι!,, 6Χ ᾿ ᾿ 

φαϊδυϑ γἱἀθίυτ ἴπο5 Τ Ζεῖζος σοποϊηπϑί : ἤᾳαϊ- 

ἄστη παρα ποὸ ἸΑθοτὶθ ρΡατίθ Ρροξυϊθπί, ὍΡΙΠΟΓ, 

Ἰευᾶτο. 86 18α ̓φυοπίαηι ἔοι 15 ΟΡ αΣῚ ρογιιηΐ, 

«υᾶτη φοητηρογα, Αἰϊοτιπι οἴαπηι, νί ἀϊσεδαση, 

τοϊρίοτυπι ζυδΠάϊυπι 4ιδογοΓΘ [π}115 ΠΟΠΊΡΆΠ 

φαδηφυιάπι πς ἔιο, φυϊάθηι ΡΟἸΠσοπνατ, ΠΟ5 ἤαοι πα 

ξαπξῖα ρίαπαφιο το! ἀπο, οὐπὶ ἰὰ δὲ ἱπρθηΐαπι : 

᾿ποῖτο τηδῖὰ5, οἱ τυδιείοποιι, αδτῃ ποτα ἔογξς 

ἀεΐας, 



ΠΡΕΟΓΕΘΌΜΕΝΑ. ν᾽ Ὁ, τι 

ἀθἴδϑ. ΠΟ οα]οΕ. ἘχΧίδηξ θηϊη ἀρπά 

ΤΥ ΟΡ ΓοπδπῚ 6ἐ ἩΠοσίαα τη]ξα6, 4ίας ἤρηιο, 

4υοά [οἰατη, 41108 ΔΕ ΙρΡ 1, νῇ Μηδπιοηίο, ΡΥ 5, 

ΜΙάδο : εἴ νοοαΡ πο μαπιοᾶ, 4868 ἢ ας 4]1- 

δῚ φυδοτογθ νῈ]1, ΟρΘΥΒΠῚ; ὀγρῦο, ΟΠΊΠ 81 Ιαΐο- 

τὶς: δὰ [πηΐ Φύλαμος, λόρις, πέῤῥοι, ̓ πτέλας, Πηλ1]1α. 

Οιὐϊὰ8 οΡ ἜΣ ἔπεαγαπι ἴροσο, νεῖ ᾿θέξοσ Βαπριο 5, 

ὐν ἀπ που! αξθ- σορυ δ, ἔοι Π!Ἰοσθηι Ποδὶς γος 

πἰδπι, Πσυ δι Ἰαρῇ αθ τίη, (14 φιοά ἴῃ ΟΡίσαγο 

Ῥοδιηίο ἤδγὶ ΠΡΥᾺ Ῥοίυ! ἄαγο, ἃς ἔμ Ὧ0- 

ἢτοϑ οαηάούα ἴπο ἔοποτο ποη ἤέ ΟΥΔΙΙΔΙ 115. Νϑῖ ; 

υοά «4 Βοσίγαηυπι 4ιθηάδη), οὐϊπ5. οἵδ ὍΝ 

φάμα νογῇο ΓΥΘΟΡἢΓΟηΙ8 οἵ (Ὡμο]ϊοσιῖι, αἰξιπρί, 

ὅδ 60 πιμι]} ἀϊοαηι αἰϊἃ : ρρίδη ἀμ μένβν ΑἸ έλ ὁ. 

τὸ Πυάϊοίο,, νὲ Π1|5] γογἤοη!β ρᾷρ6 1115 ΔΙ φαοί 

οὐπὶ ταθοο οοηέοχει 3}: ποῇτα ἱπέρχΡΓΟ ΔΈΟΠΘ᾽ 

οπίογτα ἀϊσηθίασ. απὶ Θηΐπ) πο αἰ ου] ἔστ, 

το ιέγος, ἱπίθ Π σοί, πΘ]αΔα Δ ΠῚ) π08, 401 ΠΟΙΔΠῚ 

ρον ΠΠπππὶ γογήοηθῃ εἴ ΘΠΑΓΤΘΕΙΟΠΘΙῚ; Ζιληη 18 

αηΐο π]αΐτοβ 8ΠΠΟΒ ἸΜΠΙΠιταπὶ : ΡτοξαΠπιῦς., ΟΡΘ- 

ΓΔ ΠῚ οἵ ΟἰΘ 1], φιοά αἰαηΐ, δεν Π δηγε: Οὐ οἵ- 

ἰᾶτη ἴῃ, ΘΟ Πἰσοηἀϊ5 νπάθοσπααδ ναγὶῖβ ἸεἸοπίθι5, 

7086 πιὰγο ΠΟ ΠῚ οοσυραῃῖ, οὐγιοῦ οἴἴε γοΪ] 1115, 

ἘΝ ἃ 2 Ρατγ- 
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ΕΡΙΤΟΜΕ ΘΟΑΘΘΑΝΏΚΑΕ 
ο΄ ΘΚΑΕΒΟΟΓΑΤΊΝΑ, ΨΕΚΒΙΒΥ5 

ἈΝΛΟΒΚΕΟΝΤΎΙΙΒ ΟΟΝΒΟΚΙΡΤΑ ΡΕΚ 

ΟΥ̓́. ΟΑΝΤΕΚΥΜ ΨΠΤΕ. 
-ςο 

ΑἹὰὼ ταίλοιινο ποτρα. ἮὋἝ Πρ ἤθη μαξορπᾶ Τόγα:. 

ὲ Πρῶτον μὲν Ἡρακλῆος Οἰήην χεΐάρη, Ἡργομὶαπα 

(Θοοῶς πραϑέισος πεύκοοις. Οονιδμα. οἶα ΡΥ νη: 

, Δεύσσῳ δὲ δεύτερον νὔν Ν μῆς 1:6. 7μ106]|4. γῆν μη, 

Πυρου μένην σε τλῆμον. Τρηΐ μογίγο (ΕΥ̓Ώ0. 

 Σ τένω ς ἐγὼ σε, ποίτροί, Το, Τροία, οἰοῇοο, “26, 

Τάφους τε Δαρδανείαε. ἜΣτ [)αγαϊαρ ριϊογηηι. 

ο Δεύσσω διέδνίω γνωτὸν εἰ ἘΧΟΉΥΥΙΣ, δζ0θ, 7) ατὸν 

Ἐς ἑρπαγὴν κυνώδη. τς Δ εννίηαε γαρίηηι. 

Κ κὶ δύ σ᾽, ἀδελφὲ, ταύτης ἤογηην εἰδὲ ἐξα ργαφοία, 

Πρωτεὺς ἄγρας φερήσει. Ο ὕνατον, ἀπ εγοεη, 

Κλαίων δὲ πάτραν ἴξη» ΟΠ ΕῚ ἤδη; ἀοηιιην γρα δὶς 

Ψυχ ρὸν Φέρων ἄγαλμα. ς Ομ 77γ]ρίαα ἤρσηγα, 

Βύκτοωισιν ανϑις [φιν ΠΑ͂Σ μμϊῆτος Ῥείδερέ,.», 

Θύσουσι τὴν μέλοιιναν ἤεμτο ομεῖς μηοϊαης 

Γ΄ ὍΣ νηλέες Πελασγοί, Παξίαγο οἰοξίπαδηηΣ, 

ον Τοὺς δευτέρου δὲ δόντες ο Ρροεάμεηο ομρ]οάη:6:, 

“Ὅρκους, πλέουσι δεῦρο... ΟΗης αἰοίποο παπέρανηητ. 

᾿ς Ἤδη βλέπει ζεσαν. Οὐ Ἰαην; υἱάος ῬαϊαθΉΙ0 

τ ͵
 4.2 ο αγε 

«. 



αν, ἘΡΙΤΟΜΕ 

Μαγὸ δεβηαης εαγίπϊε: 

Οπηηρίηο Πστογαϊες. 

Ῥ αἰξατχηο ἰαηι ζέγης Παν: 

᾿ Τογδηι, ρὲ ίήηε »ἱαπέίμε, 

“πμγὸς στε πιοϊεβῆς. 

Ηοι Ῥἐμίηρητη τγαμανε 

ι Με, τ εἴμ τον “εἰς 

ἘγαΙΡ ΟΊ} ὙΟΡΜΣΤΟΙ ΟΥ̓ΤΟῚ 

“δῆς ΤΟΙ πετν ποζηο ἑαρλη, 

. Ὁποὰ αἰοβεο, ποεαὐὶὲς 

Ουΐη ΟΣ ΣΜΩΠ2 αοίεὗο, 

οΟ π!Α ΤΕ αἴτια, νιοη 

Οὐαηι ροης Ῥεΐαερα [ῃχὶς 

Τόρρο;, οαποηὶ ἀἐδγεαης 

ἱχήτ τος [ὑγοΥ, ἀεἰμἠξουις 

ΤΕ υογαρῤὶς λη"ᾶ. 

Ῥοϊηνεηδημῆτιο “εἰμηε 

Υ ἤγοζο ἄμε 

“ἃ πιωρτῖας ογνεπέας.. ΟΠ! 

Ῥαΐγονι μήτι 1116 νεγάρε. 40. 

“4: υἱς τμἱϊιὶ ἐηζογοτην,, 

Ἐπδέφηο ταὶς ἐνρο 

“Μωλεὶς βνεπαάα ἡμεῖτα 

Βιάρα υἱγσο τη ΣΤΟ 

᾿Αἰαχ οπῖρι “Κεεϊοίμας 

Τ᾿ βιξένες ιαγίαῖς (΄. 

Ταδξαττις ἐμτον δὴ. 

Δηνμητονεηο παν τἪ 

εὐ Πρύμναις ϑέτιν Τ]αλοάμων! 

πίῃ Ἴση: ΘΘΊ21: Μυνίρηια, ; 

ἣ Φ ν 
Ὃν οδἐυτὲς «αὖ Φονεύσει. 

Καὶ δὴ ἐφ δηὰ Μύριννοι, 

Παράχτιοί τε ϑύες.: 

Καὶ δὴ μοιμερτὸς ᾿ράϑει 

Αἶαν, γόος τ᾽ ἐν ἐσὶ 

Ἰνδιζλλετρα γυνάδεῶϊς ᾿ 

Ἔκζο πῆμο δάψει 

Ἐμὲ πλδίσον, εὖ τ᾽ ἐμέϊο, 

- 

ψὴ χιλεὺ; κτενξις ἀδελφόν. 

Καὶ, Τρύϊλε, ςένω σε, 

Καὶ σὸν, τοίλοιινοι, πότμον, 

Μκίς φίλη, ςενοίζω, 

Ἣν χερμάδες Πελασγῶν 

Κρυύψονσι" λοιδοροῦσαιν. 

ἥρεδιάιεα δ᾽ ἀδελφὴν 

Κ όνίς τοκοὶς χανοῦσά. 

Πολυξένην δ᾽ ἀρ δις 

᾿Αχιλλέως ϑυηλοᾶς ᾿ϑ 

Γαμίηλίοις πελοίσσει, 

Πηγὲν κτανὼν ποδαΐρκην. 

Βίαν δὲ πείσομοι ᾿γω, 

Ταύτης 9 ἕκατι λώβης 

Πολλοῖς κοίκιςος πολλοὲ 

Βουδεία τλητὰ δώσει. 

Αἴαντα γὰρ. τοποῶτον 

Οἴσει τὸ κῦμα: φαΐγρον. 

Σαρούμενον ϑαλοίττῃ- 

᾿Αμύντορος δὲ κρύψει 



Ὑἱὸν παΐγουρον Ἤω». 

ΝΝαπαι δὲ Κερκαφξιους 

Καλχαντα “οὶ δύ᾽ ἄλλω, 

δὸς Πύραμος δύ᾽ ἄλλω." 

ῬΗΣξόυαι πέντε Κύπρον. 

Αἰτωλὸς ᾿Αργνρίππαν" 

Δομήσετοίε ᾿κμόροιο ᾿ 

Σ »ϑ εὶς διοὲ Τροποιίας. 

Γυμνασίας δὲ ΡΝ 

Πλεύσουσιν οἱ Βοιωτοί, 

Οδυσσέως δ᾽ ἑτοιέρους 

οΑγρεύσετοιι πρόπαντοις 

“Αδη» λιπον ἕν αὐτῶν, 

Ὃν πολλὰ δὴ ἀαδνν δ᾽ 

Ἕος κέλωρ φονεύσει. 

᾿Αγωμέβενονος δ᾽ ΗΜ 

Πάμπολλο; τὴν δαμοίρτα. 

Πλανήσετοιιματεύων. 

ἼΑλλους δὲ τρῶς Αίβυσσαν 

ῬΆΨει βορᾶς ἐς σάοιν. 

,Υ Οἰνωτρίαν δὲ γοΐοιν 

Φιτρδ φονεὺς προσήκων, 

ν “Καὶ Δυδίων ςροτηγοις 

Βοηδρο μῶν, ϑανξααι, 

ΟΞ»Ὲ σοιὸς αἰμφὶ Κῖφιν 

Προςνοίσσετοῦι ὃ τέκτων. 

Σικανϊεν δὰ ἀλλα, 

ἡΑλλοε: δὲ Σῦριν ἄμφι, 

Τυλλησίους δὲ σερῷ νοῦς 

χ 

ἐν ΑΝ ΒΑ Εν} ἐν 
Ι 

Ρμαργπηι γδοόπ; Ἑοης 

ὩΥ 

διαίτησφμο Οεγοαμίμ!, ἐγορς 

τς ἤρτατο σΥ ΩΝ ΟΥ̓́ . 

Τλμοιήπε Ριναηὶ {011 

Οπίπητο 1: Οὐργο τραποδηη, 
Υ̓ 

“Ἵρτοίης ἀγρυηνίρραη, 

“Εμπααδ]ὶ, Ω Τγοραθα 

Κδίταη γϑοθης “άρρειις. 

Οὐρμποίας τιαγίπας ν 

Βοροτης αὐμοίοηηγ. 

ΤΊ Πρ αητοη; αηεΐσος 

όο. Οαρεανὶξ ἀ:07 ΟΥ̓ΟΙ 

- 

100 ταῖμθ το ξίο, 

Οπθηι οἰοἑποῖρ ταμΐτα μα Π0Ὲ 

Οὐεοἰδοε εἰπς ἐηζμη. 

Δὲ γορὶς ἱρ68 ἤγαεοῦ 

δοοίαη ΣΟΥ ἱωραϊῖς 

Ἐνταδις ὑεηὲ “η αΘΥ θη: 

Ἴχγος πυηῦα υαξα υϑϊαος 

“ἀ Ιἰεεης ΔΑ) 1φαρίμη. 

“41: τογγῖς αὔρεν ΠΟ ϊς 

1π Ιραϊαηι ργογδέϊης 

Ἴογγαιμς ἰαρογῆς ἐγρο 

ΦΌΥ 1611} (ΦΥῸΣ σΥ ΟΠ 417. 

Ἐχπίπς Αγοϊμεοξίης, 

Οἰγίφοοίος βμοπσα, 

ΝΥ μα ημμεῖ, 

δέγίγηηο Πμημθη αἰσηηπς. 

Ταϊοβοτίπο οοἰϊοες 

ἀ 4 Ε; 



γι 

Ετ Τεαϊαη, Τενίμαηρς, 

Ε; ἐμίμίαηε ΠΜεἸίξανι.. 

δε Νίγοο εἰ ΤΠοαητὶ 

Τρ Ογαλβῖς. ἀφο ] ΤΉ. 

80. 

ρων απξοη; ΟἹ ΠΥΟΠΜΉΙ ΕΣ 

: Ἐρίνητι αὐϊφὶς οἸέηη. 

δε Τέαν [ορμϊογὶς 

᾿ “Οὐποοτην 1110. πο ρος 

᾿Θρίδιν γερε]]οηε. 

4: ΝΙατιϑοὶ; Τομο αι: 

᾿ δαγει έτος βιδίδηπε,. 

(δέξαεα, ΣῈ ἀοϊοπαα 

4 μιχα ηῖοῦς τραηεν 1) 

Οεΐάανε ορρίαπηι Γι αρμοεῖ. 

Ετ ἤδεο φεΐάεην Ρεϊαιρίει 

Ἰηϊαπε τὶς ξέγεπάα. ο. 

Οεΐη πθς ἀονημίηι γεζορτὶ 

Μεϊίογα ϑνεἴοησην. 

Ναηῖήπο ἐμμὶς (ΩΡΉΣ Ἐξῶ 

Ἑχποοτην οἱ ἀσητα. 

Οὐν")1711: {Πα εγῖ: ΟΥ̓͂Σ. 

Ῥαγίφεε οἰαο Ογεα. 

ονε χε γεσῖς ὦ 

Τλονητις ἄϊτα ἀρβέντιὀεῖιν. 

Τιοογὶ τανπος μη ϊαεο 

ΜΙκεοητ βίας Μίπογηάε ᾿ 

“κα 1Πἴπιηη φομμητος. ὋΝ 

Αι: γι, Ῥαγϑτι:, ἐγ γηης 

Βγίηηις εγῖς 1] Πγα. 

- Ὃ δ᾽ οἷος Αὐσονείοις 

Ω ἔ ἃ 
Ἡξεσιν οἱ ἑτοζίροι, 

Ὁ γα μέσον σκεπαΐρχω Ἶ 

᾿ Κόγχον τυπεὶῖσᾷ πεσξιτοί, 

1οο. 

-- 

οἤΆλλοι, Τέριναν ἥλλοὶ, ̓ 

οὐ ὰ δὲ κα)" Θόαντε 

Κρῶϑις σύνοικος ἔσο ὦ 

Πολλοὶ δὲ χα)" ̓Μελίτην, 

Παπποκτόνον 

- 

Οϑρωνὸν ᾿ 

Κήπειρον αὖτις ἥξει. ὼ 

Τεϑάψετοι τοάφοισιη 

ΝΝόσων τ᾽ ἰατρὸς ἔσο. ὦ 

Τήμψαν δὲ ΙΝανυβέλεοι, 

(Σηταίαν ἐν πέτρωισε : 

Μῴωνει μόρος δυσοιίων) 

οἱ δ᾽ «ὖ “δλιν Δαΐητον. 

Καὶ ταῦτα πάντ᾽ ἄνοςοι. . 

Ἴλησουσιν οἱ Ἐελασγοί. “ 

Οὐδ᾽ οἷς ποΐτραν μολόντες 

Κύρσουσι τῶν κρατίςων: 

Κάγωγε δὴ σὺν αὐτῶ 
Καὶ μὴν τὸ πᾶν ὁμοίως 
᾿Ανοίς οτος φρατηγοῦ. Ἶ 

Τῇ Κρηξὰν οἶκος ἔφδω. 
Δόκροὶ δὲ παρϑένους οἷς 

Πέμψουσιν εἰς ᾿Αϑηνᾶν 

Ἐς Ἴλιον φένοντες. 

Συ δ΄ ἐξ ἀνέ ἔσσῃ 

Μῆτερ, ϑεᾶς τριμόρφονυ. 



,» 

͵ 

Θρύκη πραϑϑισ᾽ αφῆκεν 
Ἵ 

ΘΑββαν θπλε. Ι 

ἰοςς δ πον Νὰ μλμῶ, 

"χε ἐς ἄςυ Θήβης. 

Κλέος δ᾽ 

ΤῸ ἜΚ ἄμνωμοί μον, 

Σ κύμονοι διπλοὶ λέοντες. 

ξμὴς γενέθλης. 

" ᾿ ζ [2 

Τοιαῦτα πυργοπόρθοι 

Γὰ 

Μέλλουσι πάντα πάσχειν. " 

Πόϑεν δὲ ταῦϑ' ὑπῆρχε; 

Πρῶτον κόρην βοῶπιν 

Σαράπτιοι ὑφᾶλκον, 
ἘῊ ᾽7 

“Κούρητες αὖθις α λλὴν, 

Τεῦκρόν τε χα) Σ κοΐμεανδρον 

τιμψαντες Ἢ ξακλὴ ὙπῚ 

120. 

Τριέσπερον λέοντα. 

Τυῤουδν αὖτις αἴας 

Οἰνωτρίας κρατησεν. 

Ποέρις δὲ λοίόϑος εὗδον 

Ἶ Πῦρ μοῦνος ἐξεγείρει. 

. Ήξαι γοὶρ ᾿Ατρέως πρῶς; 

Ἰκόδος. κέλωρ, Ὀρέςης, 

. Δακμώνιοι τέταρτοις 

Ἥξα Μίδας μετ᾽ αὐτες 

Ξέρξης, τε πρὸς Πελασγούς" 

ΠΩ Έώως δ νοι Μακηδὼν 

᾿Αμφοὶν μέγας κρατήσῃ, 

Παρ δ γε συγγενής μου͵ 

Διαλλαγῶν κυρή σεί. 

Μάτην δὲ ταῦτα βάζω. 

ΤΥΤῚ 

Τωηι ΥΩ οΠα πο γΣ 
Ἐλγοητην ὑσῆμο ὙΠονας.. 

ἴῃ ροβογὶς αηογη, 

Ογείζος οἰοξιες 7) ΘΟΥΊΊ), 

]ιοωποης ἀποῦης. 

χες Πρὶ ἐγποῃεὶς . 

γῆ μείνω γοράᾳ. 
4; σαπα μας ἢ ἽΣ ὙΧΥΟΝΟ ̓ 

Ῥἠοοημχ δοτθη} Ῥηοίίαηε. 
. ἀναμκῖς ἐπ σαγέμπα. Ὁ 
«Ἅ]1αη ατίρι ΤΩΡΙΣ Ογεος, 
Τοπμογο βημμὶ, δοαημαηαῖνο 

70, Τρΐποδοζηε. 

Τλγάσος γορθηξε οαοίὶ 
Τυνἐμεἰμἑιη ὉΟΟΑΥ7. 
Τυνγπομῶν ἤπια τονγ (τ; 
Οεμοένγ:αηι ξεποας., 

δοὶ υἱείτης Καμϊας. 

Ῥαγὶς γί ἡ ἰτανί. Ὁ 

ἘΕχήβο; ἥβης Μχοορπὶς 
Κορπαη!, ἱτοιῃῆηο Ογείξος, 
Νείομς, ἐτοηρηθ Γλογος, 
Μϊάας [χηοεην 30:,. 
Χογχοιηη σοπέγαᾳ Αοἠίπος: 
Τόπος ψἄττς ΡμΠρρο 

ΚΤ ηγονζηο [εδίπίσοι τα, 

Οπη; 7π0 πιθῆς, Ῥγορίηηης 
ἴπ ἤθοάμε ἐδὶτ οἹ ημ. 

Τιομον [μα διέα γγαβγα.. 

Ε: 



ΟΕΥΠῚ 

᾿ Εϊάρηρ Το ποραπῖε. Ἷ 

δοὺ ζξία Λγαφμρκναν. ὰ 

Οποά μοίβεγ!. υἱάρησον, ἐν Ἡ 

"Δ ἀγα, ὑνγϑβηᾳ το ]οηε 

; Ψ 
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] μὲ 
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᾿ ΒΡΙΤΟΜΕ ̓ βαββακθκαξ, Ἀν 

Φἰιηθοαίονῃ σΑΠΟΥ ΔΉ. 140.. τ ὐνά αἰδρονσα 

μὰ Το ὟΣ ι ᾿ Φλι ἢ ὑεδὰ ᾿ ΠΝ 

ι ἐν ἢ 
᾿ ᾿ ἐ ἐν 

ὶ Σ᾿ - “ἢ 

.᾿ 

" 

 Πίριν μ ̓ἀφᾶλ᾽ ̓ Απόλ) 

Θήσω δὲ ταῦτ᾽ ἀληθῆ 

Τότ᾽ 4“ ὁ μαϑόντα. ἄλλοι, 

Τν φοιβόληρ Ν οὐδε 



ἘΞ ΡΠ ΩΝ 

ΤΑ ΑΙ ΒΥΝΟΡΎΚἊΠΟ,ΙΑ 

Ὁ Δ ΝΥ Δ Ε, 

Οαἴαπάτα τ ορηνοδις μαδοῖ ρατίδϑ {Γ65: 

1. Ῥχοίορμεν πμποῖΐ, ῬυϊΔηΊΟ νϑειοιηῖα Οφήϊαη- 

ἄταθ παγγαῖασι, ν. 1-τ-οῖ δ᾽ ΟΠ] ΘΧροϊεϊοπθ 

᾿ἐδιηροσῖϑ, 400 68 Θἀϊάϊ, ν. 16----30. 

ὌῚ; Οα[απάγας υατοϊπία ἱμ(α, ν. 31---τ46ο. 

1Π, Ερίορηην πμηοῖΐ, ν. 1461 -- 471. ουμπη, τ 

γοίο, γ. 14.72-1474. . 5} ι 

β ΡΥ ΟΤῊΝ ἃ ίοπι τρία 

παν αὶ Ὠορίογαι Τ γοίδπι γαϊαίαπ), ν. 21. 

80 ΤΙ ροΙΪο; -ν.,32..᾿. 

. 2) α Ὁταθοῖσ, ν. 525) νθ] [Δ] οπίδ ΟΠ 6Π1 α- 

1τυηρτί, ν. 69. 

Π. Ἀδοθηΐθε γαγὶᾶ5 οἶαάδς,᾿ 6 δ611ῖο Ττοίαπο 

οὐταγαβ7 οἵ συ άεπὶ 

ἜΝ 1) Ἴτο- 



παραὶ ἡ " ὉΡ) (ρεοίατήι ̓  Ῥιροιοτηαιϊραπέος 

᾿ τ ΑῚς Ἢ 
ὶ ν» ; . »Ὁ 

“ 

Ταύμϊα ϑρμορηῖεα φαβενάναε 

τ᾽ Ὑτοϊαπόγυιη; ἴπ᾿ μἰρος ἡ ΕἼ) 

ἃ) Ῥατίαϊϑ, 41 

ἰ ὐ ἩεΙθμαπη. ταρίδέ, ; 86. 

᾿βᾳδ) δαάθηι Ργϊπαθδίτας ἃ Ῥγοΐθο, νυ. 10... 

Ὑ) ἰπᾷπὶβ 1 ραίγίαπι γθά δι, ν. 139. 

᾿ (Η!ς Γθοθηΐοηίαγ ψηΐμημε Ηεϊδπαο 

ῬΥΟοΙ, ν. 146. ΤΊηοίδις εἰ Ρανῖς, ᾽ς 

“147. 148. Μεπείδεης, ν. 1409. Πεΐμμο- 

δες, ν, τ68. οἵ Δοἰηϊες, γ. 172.) 

Ὑν αταθοος ἰγγιἑαΐος ὀχοίεαβίι, ν. 180. 

᾿ 4υἱ ἘΝ ς 

Ν) Τρ ρϑηίαπι ἘΠΕ θυ ν. 183. 

5) ἰυτοίπταπάο οσπβτίει ἰπαιάφεδυρες 

“Ὑτοίΐδῃι, Υ͂. 202. ὲ 

ΡΨ ἧ 

᾿αδὴ “βεμεγαῖίτη ηδυϊσδηΐο5 δ᾿ πιᾶτο,. 

ὙὙἀΣομεῖ. τ ἀμτοι ον τ 

᾿ ΜγεηπαπῚ, γ. 243. 

ΥΩ Ττοίσπι γαϊαδυηΐ, γ. 249.. 

Ὁ) Ἠεϑοτίς, γε. 

6) Τ τη}, ν. 307. 

ἃ) ϑοτοτγιη, οἵ φυϊκθηι. 

α) Ἰἴ,αοάϊς 5, Υ. 314. 

β) Ῥοΐγχεπαβ, ν. 323. 

ο) Μαιτγὶβ ΗἩδοὺδαὸ, ν,.330. 

4). Ῥεϊκαν, γ. ΠΡ: 
, 

δ 



ἄρωμα δι ηορηοα διαβαιδνέρι 

9) 5801 Ἰρῆας, ν. 348. ουΐς δτγαίία 4πῖρρο 

ΡΆ]1ὰς9 ασταθοῖβ πηυϊτα πηβία ἢϊ πηΠλ γα, 

ψ, 361; 

2) (τγαθοογμπ[, ν. ἡ δεν: Θ454118 

4) δηΐθ τϑάϊέιιη, γδ1. 

α) Αἴ πδυΐτγαρσταη [ας ηξ οἱ ροσιδυηΐ, 

το 378: κι 4 

Ν) ΑΙὰχ ἐδέῤέμηο Υ. 387. (δίς ἰηἴ6- 

ΤΌΣ ΘΘηθγαϊ ἀθ  γβθοὶβ γαιοὶ- 

ΠΙΠΠΊ, Υ. 408. 

5) ῬΠοσηϊχ, ν. 417. ᾿ 

Δ) {τ65 8411], ΟΔΙ ΟΝ 858, ν. 424. Ἰάομηο- 

τ πρ, Υ. 431. εἴ 5Π6πο]υ5, ν. 433. 

Ἵ) ἄυο 811, Μορίας δ ΑἸ ΡΒΙοοΠπ5, 

νάνι ἘΡῚν 

(6). «111, ροα νᾶγῖος δύγογθϑ, ἴῃ ἔθυσαβ 

Ῥοτοβυϊπᾶβ δ Ποἰθπξαν, ΘΑ56486 ἃ0οο- 

8 γί: 

δ αΐπφαε ἴῃ ΟΥ̓ΡΓΙπι γϑηϊθηΐθϑ, ν. 

447. 
4ἃ) ΤΘαΟΟΥ, Υ. 450. 

Ὁ) Αβᾶρθπου, γ. 479. 

60) ΑΟΔΙΊ85, γ. 494. (Πιςο 1ηἴθγυη- 

ἴω ται ὧδ Πιοίουτίς, Οαίζοσα, 

ῬΟΊ]τοο, ἀθ Αρμασίαῖς, 4, εἴ ᾿γη- 

᾿ 060, 



Ταῦπμία δυπορηοα Οα[Ππηάγασ. ΜΠ... ἐκ 

660, ΟΆΒΗΌΝ μια! ἴθ ΡγΔ6]10, γ. 

593---568.) " 
ἀά) Ῥγάχαπάογ, δ ἀν 

τ 66) Οορμοας. γ. 586. δις β 
2) Ὀϊοπηθάοθ, ΟΠ] ἰοῦ, ν. 592. 

Δ) Βοροεί, ν. 633.": ΤΣ δὰ 

Τὴ ΝΊν 65 ΟἿΠῚ δὐρμον ν. 648. 

-) ᾿Μεπεοίδιϑ, ν. 820. ἐξ 

"29 Δ) εν68 αἰ, μμβ  ὐλνδθ, ὯΝ ΘΕ Ευ- 

ΤΎΡΥ 5, ν. 877. ΟΝ 
᾿» ΡμΠοΐδοἴοθ5, ν. 909.. ᾿ 

ΤΠ) Ἐρουρ, Υ. 930. Ηἰς τη! ὀγαπέωγ ᾧ 

γ" 

15) 1], 401 οοηϊοθπάρηί τηοηΐδς ΤῸ Ϊ- 

ἔλια, ΛΟΠΠΆΠοσιπι Ὑ τοϊδπογιιπι, 

4αογιπι. ; ἢ. 

88) 11 Ἰηοοϊοπέ ἐμίανας. γ. 951. 

(δὶ εἴς ϑεροῖα, γ δὴ) ον 

0) “αἴτἰ Βαδιεαδαηξ οοἶγοα, διγίη εἰ 

“Τιδυξατηίΐδηι, ν. 978. 

Ἰοῆος, γὲ 604. ΕΚ αἱ 

") 4}, {01 Θγιηστῃ ᾿πποϊθηΐ, Υ. ΤΟΟϑ. β 

ΝῸ Νίοιθιβ εἰ ὙΠοαβ, ν. ΟΣ. 

μα ον ΑἿΠ, {υιϊ Μεϊΐθῃ ϑοσαυραθαηέ, γι ϑ 

ΤΟΖ7. ἌΣ 

Χὴ ΕἸρΡοποτ, Υ. το34 ΟΝ 

Ὁ Ῥοάα! για , ̓ν. 1047. ἢ ' 



Ταβωία ϑυποριίοα Οα )χημγαο. 

.2) ΜΝΟΌΡΟΙΙ ροογοσίηη πδπίδο, ν. 

τοΎ7. (Ηἰς ἱπέονροηϊειγ ποτα 5 Ἄ 

[Δρ086, πια]Π]ογίς Τγοϊδηδο, ν. 1075.) 

) 41, φαΐ οἶτοα Τ Ἀπ᾽ρευπι. Βαδιία- 

δὰμί, ν᾿: 1083. της [6 4υίζατ ερὶ-. 

Ἰορεῖθ Πυϊῇϑ οαἰα]οαὶ, γ. ΤΟΒ7.. 

ἊΣ Ροί᾽ τοαϊεῖπη, ΥδΙ ποη πηϊοτὰ ἜΧΡρο- 

τὶ οηίον ἔαΐα, ν. ΤΟ90, νί: 

Ὁ) Ασαϊπριηποῆ, ν. ΤΟ90. ΥΌΙ] ̓ ξογιπη 

6 ἦἀθ' [6 φυδθάΔη) 1Π}Πη1π6ὲ ν. Σ1Οϑ. 

6 Γι οογδηΐδ8, γ. 1141. Υὶ τγυγίας9 

τς αδοάδηι ἸηἰϑραπέυΣ 

ΟΝ) ἀ6 Ηδοῦθα, ν: ΕΑ: 

2) 4ὲ Ἡδξοτζε, ν. 1189. 

Ὑ) [ἀοπιδηειῖ5, ν. 1214. Ηἰς ἱπητηϊ θέ 

4απράδῃ 46 ροβογίϑ [15,. 6 οτίοἱ- 

Π6ΠῚ ὙΤθ15 ᾿Προτ 46 Ἀοπηαηὶ, αὉ 

τ Ἄθηρ8 84 Ἀοπηαϊαπ 8. ἈδπΊαπ ἀ6- 

ἀπθῃ, ΘΧρΙςαΐ, ν, 1226. Ταπάθηη 

᾿ οἰἶσάυτη ΒΑΓΙΠῚ οαἰα]ορσίπι ᾿Ἰοπστην 

οἰαπάϊξ, γι 1281. 1282. 

Π|. Ῥοξειπα4υν πο 6Π) 1ῃ ΘΔῚΠ[85 1Π1 ΠῚ] ΟἸΤ148 1η- 

(ον Ἑπτοραίη οἱ Αἴδη ν. 1283. πϑέειε ῃηἶο- 

τίατι ὈΓΘΌΘΠῚ ΓΘ 1ηἴοΓ ὙἰΓαπΊ486 φοῇῆα- 

ΟΧΌΠ], γδι οσσυγγαῃξ 

Ε) ῬΠοο- 



ιν. Οσποί ας Ἰοπραηὶ σγαουϊογαμ Τογΐθη, 

.- - “ΡῈ ΥΩ τὺ ρτγ 

Ταδη αεδμηβ ῥα αὐβανμγας, - τὴ 

1) ῬΒοΘηΐσΘ58, ταρίοπίο. Ἰοποηῖ, ́ . τσε'. ; 

ὼ ἐβεείφηίερ,, νἱοϊ πα. ἀἩΒίορίρς Ελοῦμα, ἥ 

Φ τ ὁ μμὰς Υ. 1309. ἥδε... 3 

4) Ὑποίριι5, ν. 1325. ὄν ᾷ. ἐλ ἀν ς΄ Ἢ 

5) ἅυπ|5 Οαἤαπάγδο, ΤὨταοίδην ναβδης, οἵ 

Εογου]θ5 νἴπάοχ, ΥΟΙ 341. 
- 

6) Ἴ: ἐδόοξν, ἐμῷ. Ὀφόϑρηπαι γί νη, 

“Ὧ)} Ῥατί8, 1 ̓ 62. ἊΝ "Ὁ « ε Κι δ ὁ 

8) ατϑθοὶ Ἀδάρ ΡῈ γε: ᾿ τὴ 

8) Αβαπιθπιποη, γ. 9969. ὁ ἢ» ; 
4) Ογϑῆβϑ, ν. 1374. 

ο) Νεῖθι, ν- ΕΝ ὃ: 

ἃ) ὮοτΓΘΟΘ5, ν. 1388: 

ϑὺ ΜιΙάδβ,. ̓. ἀἰῷδοὴ ον νὼ : ν 

10) ρο γΆΤ8 οἰδάος ἀδόνω, ν. Ι πάρ. Χον- 

ΧΘ5, Υ, τ4τῶ.. ν οὐδὸν αι 

11) ΑἸοχαμάογ Μ. οἱ. δοηζαῃαυϊηθυς ἜΣ 

ἰῖσαρ, Ῥασδπι οὔτ 60 ξαξξυγι5, Υ-. 1435: 
Ι 

1251- 66 1 Ὑδι ἡ ὩΡΟΥΡ' 
( Ἂ τ ἢ ἘΦ 

ΔΥΚ 



δ 

ἡκῷ Ἀεὶ ἀν ἫΝ 



ΛΥΚΟΦΡΟΝΟΣ ΤΟΥ 
ΧΑΛΚΙΔΕΩΣ Α ΔῈ- 

ἈΛΝΔΡΆΑ. 

Ἷ 

Η 

Ἂ : Δ Ἐξω τὸ σποντο νητρεκῶς, ἅ μ᾽ ἱσορέῖς, 
Αρχὴῆς ἀπ ἄκρης. ἢν δὲ ὁ μηκυνθῇ Ἀόνγος, 

Σύγγνω Ἴ δέσποτ᾽. δ γοὶρ ἥσυχος κόρη 
ἜἜλυσε χρησμῶν, ὡς «σρὶν, αίολον φόμο; 
᾿Αλλ᾽ ἄσπετον χέασα παμμεγὴ βοὴν, 5 
Δαφνηφάγων Φοίδαζεν ἐκ ΛΑΩ͂Ν ὅπα, 

ΣΦ:γ- " 
οι 
ἑ 

ΝΟ χ. ιοάστη οπιηίατι νεῖε,, α0146 πὶς ἱπέοστοσαθ, ἱπάς δΌ ἰηὶ: 
ο; ἢ" 

1: Λέζο τοὶ καντα νητρεκῶρ) 

Ὅπαο ἱπιτοάπουπἕαν ἴῃ Πος 
Ῥοξπιαῖς Ρονίοπαο: ΠΤΟΤΟΣ 
ΝΟΠΟΙ͂Σ Παγγαητῖῖθ. Ῥυίαπηὶ 
τε ρῚ5 δυο] απεῖς αἰΐεγα. Ψὲ 
ἘΠὶπὶ Ὁ] επῈ π΄ ἀταπηβίθιις 
εᾶς 4188 ςοπιπιοᾶθ πααθειηΐ 
ἴη [ςεπαπὶ ργοίεστί, μὲσ ππη- 
οἷοϑ, τοίϊε5 δου]αίοβ; ἜΧΡοΟ: 
πὶ; [τα Πἰς ΠΒΠΟΙῸ5 Οαἤδη- 
ἄτϑε 1ἢ σαγοξγθπὶ σΟποίυίβο 
δρροϊέειας Πποϊξαγ, 4αϊ εἴτι 
γεῦθα (δι τυ εατεί; ̓ αἴψαα 
αἀ Ρυϊαπη.Πὶ γοξοσγος, 
ποης ἐρῖταν [ἈΠ 8 Π| ἃ 
Ῥυίδπιο ἀε νευθὶς ἃ (αἤδη- 
ἄτα ρῥτοϊαεἷϊς ἱπίοιγοραζαϑ 
εἴξεί, νέ εχ ἢπε 1ἴδ:ι Πααεί, 

᾿ 

Ὃ ΡῬᾶθ]Ὸ Ἰοηρίον ἔπους οτϑίο, ἱφμοίζαθ, ο Ῥυϊα- 

[9 

αἰΓεπίΐοπα ΡΥ πιὰπι εξ θεπε- 
νοϊο πα ΠΡῚ σοπηραζγαΐα, ογα- 
οα]ὰ ἀοίπάς Οαῇαπάγαε μὲσ 

ἱ 
Μιπιεῖπ, ογαξίζοπο σϑἕϊβ, 
᾿40πΠ| νοςαηΐ, Θπαττϑέ, ΟἹ 
ϑυίοηι. δα μαοο: ἢ- 
οαηΙ , σα. ατόπεί. ἱπ 
1[ἰ5 1 , [γφορμτοπ Ηο- 
πιεσϊ πη {πὰς τοὶ γοὶρ ἐγαΐ ̓ 

τοὶ ποίνται μοίλ᾽ οἰτρεκέως ἀγο- ' ἣ 

ρεύσ ὁ). ᾿ 

3. ἥδνχες) τηοάείξε, 81" 
πηῖϊὸ μιΔΠ 65 ἵπῖτα: 

εἰ γοὶρ ἥσυχος 

Πορκεὺς δίκωπον σέλμο νῶν 

ςολῶν ἐλᾶ. ᾿ 

Οείεγαπιὶ ἱπέοσ ΑἸ Ποιαπις 
ἤδπα, ̓ 4υἱ πυπιέης ἔππὶ «Ὁ 

ἢαϊ,, 



Ὁ ΡΝ 

ιΥ ΟΡΗΒΟΝΙΒ8 
ΘἨΗΑΙΟΙΡΕΝ 518 

ἌΤΕΧΑΝΤΌΏΚΑ, 

Ταρίπε δὴ Ῥερδήν γοδαίῥα, 

ἴα; οτηπία οἷατο, ἀ6 χυϊθις Π16 Ἱπέουγορδ9, 
Α {ππηπηο ρῥυίποιρίο; ἢ νογὸ ρῥγοάποδίῃγ ογαΐϊο, 
Ἰσηοΐοςας,. ΒΟτΘ ; πθ6 θηΐτη πιοάοίϊα νιΓρῸ 
ἘἈδίο αἱ ογασο 5 ο5 να πη, Ποὰΐ δηΐθα, 
δοά ᾿πτηθηΐαη ἔα πάθηάο σοηξιζατη 4118 οἰΔΠΊΟΣΘΠΊ, 

- λυτίθοχο ναιοιηδίδ εἱϊ οσθ, 

ἴήξ. 

ΝΕ 

ΝΟ ὀπὶ πιοάορίξο, νὰ 41145 (Οἷοῖ, ἈΠ τὰαὰ. Οαῆδη.: 
ἄτα, Ἰοσιτα οἱὲ; [βἃ νοβιποητ της οἰδιπαπάο ἕατιἀϊς τη οφ. 

αι, τεσοπίδτασν εἴαπι {{Ππ|4| 
ἀποά πιᾶρποὸ ΟἘ1ΠῚ οἰθ ποτα 
ςοπίαίοασιιθ {ππιι πᾶ πεαν. 
νπάθ εἰ ΠΙμ4 Γτισδπὶ ἄς 
ααδάσιη, θ᾽ ἐπε Πα ππλ ΠῚ 
{8 θαζ: 

νι παρ ροδονε ξδα χμΐθεο 
ἤεγδα γεξεγσ, προ σοι 
᾿ς πὸ η]Η ΠΗ Ο Ὁσοΐξ, 
Τα βιηξίαν [τοὺ τιϑησοηι το- 

[ατα ἤιγογε; εἰ Ροΐϊθα: 
-π-ῖτ ποι γρτα ΤΡΟΊΒΕΗΣΙ 
ἤεγδα [δηο, πὲς ὑθλ αἩΣγὶ 

ἐοηϊ)]οῦ οσαραζῖς 
δα ζποίοης [ραοίτρῃ. --- 

ος Α͂. Χρησμῶν) ροπάεε «Ὁ 
ΘΠ διὰ αὐ ἤπλΠΠ} ργαθρος: 
Πεέοπο,) Νεαμε ἔλνσε ἢ, 1, 

ὌΝ ͵ 

οἴ Ἐ, νὲ δε ῃο ταῖος νΌ]}, κατές 
σαυσε, οἰοβμΐτ:, [ξ4 ροῖϊας ἐπ- 
σΕρί:) νὶ τοξῖε Ροξξογις ΘΧρ]1- 
οἴ, Νοη επῖπ ἄδ 3πὲ ναΐϊ- 
οἰπίογθτη (δ δπάταο, [δ ἄδ 
141110. τπυιῃτῖ5 ἰΙοφαϊξαν, Νὰ, 

4. αἰδλοῦ Ῥτόρίευ οσϑοῦϊα 
γατία οἵ οὐ], 4886. εχ 
ΟΥ̓ ῥτοά!θαπί, 

6. δαφνηφάγων) [αεάἴοο, 
ΤιΔαγὶ ἐπῖπὶ νἱβ δὲ ργορυϊείας 
τηυϊέσπι ραΐαξαν δά νατῖοῖ. 
Ὠδηάππὶ σοπάμποεγε, 60 
{αξξζαιη εἴ, νῖν δα γαΐδς σοΐο» 
Ὠδτὶ νείσίιιθ ὀοπίπεπονίηξ, 
ἅππ δγάπς οταςι!α ἀαίανΐ 
ἔσο δἰ Ροδεαο γευίας ἐλέξατῖ 

ςαρπξ 



4 

ΣΦιγγὸς κελοινὴς “γῆρυν ἐκμιμουμένη. 
Τῶν, ἅσσα ϑυμῷ καὶ διοὶ μνήμης ἔχω, 
Κλύοις ἄν, ὦ ᾿ναξ, κανονπεμπτοίζων. Φρενὶ : 
Πυκνῇ, διοίχνει δυσφάτους οἰννγαώτωυωυ 6 τῷ 
Οἴμας τυλίσσων, ἧπερ εὐμαθὴς τρίξος 
Ὀρθὴ κελεύϑῳ τῶν σκότῳ ποδηο εν. “ἀν, 
Ἐγὼ δ᾽ ἄκραν βαλξίδα μηρίνθα σχάσας, 
Ανειμι λοξῶν ἐς διεξόδους ἐπῶν, 
Πρώτην α'ράξας νύσσαν, ὡς πηνὸς δρομεύς." 
Ἦως μὲν αἰπὺν ἄρτι Φηγία πάγον 

ΤΥΟΟΡΗ͂ΚΟΝΙΒ -πτόλω» 

τξ 

τείοἸυς, ες ΟὈ ον ΠῚ πὶς νατιςίπατα οἴ, ΚΕ φυϊθς νατιοϊη 15 
υδεοῦπαις γϑιπ] ἰἱ ροΙπ, εἃ, απδςοίο, δἰιάϊαθ5. εἴ, 
ΡΙῸ (ἀριθπτᾷ τ, Πἰμππὶ οτατίοπὶθ ἤϊπας τὰᾶς Ὀεχίεαυετε, 
ὯΔ Ῥοῖδϑ, οἵ αιιὰ δὰ οδίςζυτα εἰι5 δοηϊστηᾶτα ἱητο] Πσεη δα τε 
40}}15 να ἀεάμοιτ, ΕφῸ νοῦο, τποῖς ουνίουθ, θπλ 5. ἃ 

εαραΐ σοὐοπαραηί, Ηπὸς 4|1π- 
ἴχπι εἰ ἃ ΤΊΡαΙο: 

-- βευίγηο {πονας ἱπποχὶ 
ἰαεγος Κείζαν. 

ουἂἱϊ σοπίξπίαπουπι εξ, αιιοά 
 Ἑυτίρι4ε5 Οαἤαπάγαπι αἰχῖξ 
χλωροκόμῳ ς εφοΐνῳ ̓  ἀμ κοσ- 

μηϑεῖσοιν, ὅταν ϑὲξ παντόσυνοι 

πνεύσωσ᾽ αἰνοίγκω. Α΄ νΙάεδξυΓ 
ἢος ερὶΠοίοπ ε ϑορποςῖῖς 
Οαἤδπάτα {ππιέππὶ, ἀφ 4πᾶ 

ΟΒυπςο νοιαπι οἴζαπξ στϑπι- 
πηαίϊοῖ; δαφνηφαγον ὀδέντι 
πρίετο φόμοι. δῦ Πάρἢ- 

Ὧ65 'π ἰαυσαπι οσοπαοτίμε 
οπηηΐθι5 οἵ ποία. Οὐᾶτα πὸ 5 
᾿ἶπ Πἷς εἴ Ππη ας ἜΧρ ἰσαπ- 
ἀϊς (τὰ ἀῖο Ὀγεαΐοτοβ ουϊπηὰϑ, 
7. κελαγνὴς) οδίήσυγας, ἰά- 

᾿ς δοηϊρπηϑία, ἤθε. ρτορίεγ 
᾿ἢσδε νυ]ραία {ππί, Οαήδη- 
ἄταπι δαΐοπι Οδίςζαγε Ιοφαεη-. 

ίεπι ἱπίγοδιςϊς ΠΥσορἤτγοη, 

ς Κραρ᾿ 

νὲ ἄδοοτο σοπίαϊαίς. ΑἸϊοφαλ 
ἰαπίὰ ἀϊϑ! οπὶς εἔνοσυτῃ ΟὉ- 
Γοὰγ ας ἱπ θοπο ροξία, 6 1π|- 
δάἀπηοάμπι ἀδοϊαταέ Αὐῖῇο- 
[ε1655 νῖχ ἔεστὶ ροῖτσι. 

9. κλύοις) δὶς Ατεςο 
Ιεγα ςογϑπι νἱτῖς ἄν Ιο- 
4αϊ, οπι! (ἃ ἱπιρογαπάϊ ταῈ]- 
εἰζαϊο, ἰγάππε Οταθοῖ. 

9. κοϊγαπεμποίζων) δὶς Ηο- 
ΠΊΘΓΙΒ : --- καὶ ἐμῶν ἐμπάςζεο. ΝΕ 

μύϑων. ὙὙταπίσυσγοπαϊ νεῖ- 

΄ 

“« 
ΕΣ, 
ἐ ΐ 

ἴο- 

θαπὶ ἃ οὐτῖϊ ρεάτπιὶ δά πηθῃ- 
τἰς. ἐρἰεαοπεπὶ ἐγ πε αΐμπι 
εἴ, Ρ᾿Ὁ Ὶ 

Ῥ ὙΠῸ τὸν ἔβοθγε 
ἷς πιείδρμουῖςς εξ δαΐοα!- 
ἴαγο, οἱ δυιάϊία ρεγρεπάσσο: 
φασιπδάπιοάππι εἴ οὐτς 
ῬΙῸ παιγϑίΐϊοπο ροπίζωσ: ἢς 
ἀρυὰ Εὐτὶρ. ΤΊγοας: 

“ ν᾿ .. 
ιν 

᾿ " 



ᾧ 

Ι 

ΟΑὐΒΑν κα. 

ΝΙρτδδ δ μαρὶς γΌςΠ6ΠῚ πη [4Π5. 
Οὐογαπη Φααθοι 4116 1ἢ πτθηΐξθ δἵ ΠΊΘΠΊΟΣΙἃ ναοὶ 
Αὐμα5, Κοχ, τϑραΐδηβαιδ 8Π1Π|0 

δι 

ϑαῦαο! ἐβοίοδενν Οδίσαγας ἀΘηὴρ ΠΙΔΕΤ1) 
᾿ δογαΐαηάο οαητίοηθ8, 48 [401}15. 1 πλϊτα 

Ἐοῶο ττὲ|πθτὸ τοηθοτγοία ἀθάποι. 
Ἐρο νϑζο, γαἰταπὶ ΘΧΙΓΘΠΊΩΠΊ 10] 6 η5 ἃ Πιη6, 
Αρρστοάϊογ ΟδΙΦαοΓ ΠῚ ουγίαπη) νΘΥΒΟΓΙΙΠΊ, 
Ῥείη ρα !!4Πη5, [απ] 8π| οαγίοῦ νϑῖοχ, γορϑραΐα. 

Δυγοτγα σαϊάοπ αἰταπι ΕαρῚϊ ᾿πρὰπὶ 
ΝΣ σα. 

᾿ ὁ ἤςς 1115, ἀσοτοάϊαν, ΠΣ πὶ ον υτι ΘΩ͂ Υ ΔΙ ΠῚ ΘΠ ΔΙΤΑΠ : 
ἄοτναπι Ρεγίς 4}: 

ν. 16. Αὐτόν πιοητεη ἘΔΘΊΠὶ 14Π| Πιρεγαταῖ, εἰ ΤΙ ΠΟημπὶ δὰ 
ταῦιοες ΟἾ115 ἸΏ 0 ηΓ}5 ἴθ είς τε ]Πατοναῖ, 

ὥκϑε δὲ γὺν “)εσφοέτων ἐμῶν 
ἐδόν. 

13. Ἐγὼ δῪ Α οὐτῆι Ἰαάϊο- 
τοπΊ ἰγαπείαίῖο. ΕἌΠΕΘΠ νο- 
οαΐ, 410 σἄγσοτο 5 ογαπί οὔ- 
ἄυδϑι, ἰεῆε Ῥαυΐᾷπια ΕἸϊας. 
8. φπεπὶ νἱ46. ΟὈΙ4υ νεῖ- 
δα ἀϊΐεῖς οδίςυτα (ααπάτγας 
ὈτάςσΌΪΆ. 

13-15. Ἐγὼ δ᾽ ἄκραν - δρο- 
μεύε) Τιοοῖβ ραῦϊο ἱπέγϊς- 
τίοτ, 4υἱ ἔάπηδη ἴα, ηἰ [8]- 
ἴον, ςοπἴγπεπάτις οἵ: ἐγὼ 
δὲ, σχοΐσας ἄκραν βαλβὶδα (ἀπὸ 

τὴς) μηρίνϑᾳ » ἄνειμι ἐς διεξόδες 

λοξὼν ἐπῶν, οἰραξας πεώτην γύσ- 

σαν; οἷς πτηνὸς δ φομεύς. Βαλβὶς 

Ἤ. 1, νιάεξαυν ἀϊςὶ ἰοςυι8ὲ νπάς 
"σαυγίοτος Ἐπλϊτεαπίαν, ξαγοο- 
γ659 φαποο ]; γύσσα ΔῈ ΠῚ 
τηεῖα, (δ ποῃ ὩΝ μωὶ νΘΓΌΠῚ 

τ νῆμα, πδε ἃ οσυγίοτε Ῥγαδ- 
δ 

τογουπάα εἴ. Ηδπςο παπίϊας 
ΡαΠατε {6 ἀϊοϊξ, ργδείεγειη- 
ἴεπι, ρτϑο ετιηδίϊοπο. ΨΊάς 
αυοααθο δά ἢ.]. Ροίέεγαπ, Κ. 
16. Φηγίμ) πιοηίϊ5, δά 
Οςδαπαπὶ οὐἱθπία! θη {π|. εἴ 
ἃ ἔαρὶς ἀξ}. Αἀ εἶτ τϑάϊςε 8 
εἴ Οεγπε ἱπίαπ]α, 418π| ΠοΠ- 
ΠᾺΠ: Η: θεν πἶαπὶ ραίαηίξ, εἴ 
Ἰέρνην ϑιγα οπὶς. Ηᾶπῆο 41ο- 
486 ἱπ Ππογασίο ἤπο Κὶ ἔενην 
τοσοηΐοξ, νῆσον μικροὲν, κατ᾽ 
εὐϑὺ Καρχηδόνος κειμένην. [ἀπτὸ 
ΤῊΠοπας ε Αὐτγοτας ἐοῃ- 
οὐδ ΐπιι5. Τἄθπι νοσαΐαγ ρᾶ- 
(εὐ πὰ Ρυΐαιηΐ ἐγαΐου, φαοά 
ΤΠ Ποπαπὶ εκ ἔπεοπε, Ρυτὶα- 
πιὰπ| ΟΧ Πυδαςῖρρο Ρτγοογοα- 
νετῖξ ἰλουπεάοῃ; αυΐᾳας 
Πεοῖς ἰμφιμήτριος », ν ἷς Ὁ ὲ 

ἐμφιμήτως ν-: οἱ μφίγονος (ει 

οἰμφίσγονος νοςαΐαν. 

40. 



ἐὰ ΣΥ̓ΟΟΡΗΒΟΝΙς 

Κρα πνοῖς ὑπερποτᾶτο ἸΤηγάφου πῇεροῖς, Ὁ 
Τιθωνὸν ἐν κοίτησι τῆς Κέρνης πέλας 
Λιπᾶσα. τὸν 

-" 

σὸν ὠμφιμήτριον κάώσιν. 
Οἱ δ᾽ σα γρώνης εὐγοίληνον χερμοίδος 
ΝΝαῦται λίωζον, κὠπὸ γῆς ἐσχάζοσων 
“Ῥσπληγγας. αἱ δὲ παρϑ 
᾿Ἰελόπεζοι ϑένον εὐῶπες σποίϑθεοις 
ἸΠελαργοχρῶτες, αἱ Φωλακροῦοι κόρα, 
“Ὑπὸρ ΚΚαλυδνῶν λευκοὶ Φούνεσωι πήλω, 

ὟΨΡΝ Ἄννν,, ’, } ͵ὕ 

Αφλαςα, καά φωσσωνῶς, ὠργυιωμένους.. 
᾿ ΄ Κ ὼ Ψ ὦ Ν [] 

Απαρκτίσες τορηφῆρος ομθώνος «ανοοῖς. 
Ἡ δ᾽ ἔνϑεον σχάσασω βακχέϊον φόμα, 

ΦΟ 
τάν 

ενοχτόνον Θέτιν ᾿-.. 

ἐν" “}" ᾿ 

25 

"Ἄτῃς 

ᾧ. 2ο. ΝΙατι(δα νεζο, Ῥατίάθιη «ὦ ἩΙοπ πὶ ἀεάιτέξατί, ἃ ἴοττα 
(οἴποθαης, εἴ πᾶῖο5 ΗΠ ςροπίαπι τγϑιοίοαῃσ, φιάτιντι 
Τοπισ5 ν]ττ ἀϊιᾶ5 ἰῃ 145 Ττοίδηαβ, Οαἰγάηδθ, φογπεῖο Ρο- 

τς ΦΟΥΔΠΊΙ15, 

20. εὐγοαίληνα) «Ὁ εἴδξια. 

ἽΝΙαυίας ἀἰοῖ εοβ, 41 οαπὶ 
Ῥανῖάς ργοξθξεαν! ἱπ Οτᾶς- 
οἶδπὶ εἰβηΐ, 

22. παρθενοκτόνον͵ Θέτιν) 
Ῥεῖ πος, πιᾶγτα: Ρει {Ἰὰά, 
ἨδεΙοἰροπείδοιπι ἱπίο! σα, 
ἵπ 41ὸο Ἠδ]ὶῈ νῖγσο ρου. 
ἽΝατίαστοπαβ ΤΠεοϊοριις 

ΕΓ ΠΟ παρϑενικὸν πέλαγος αἷ- 

κὶξ, ᾿ Ὁ ἕω 
ΠῚ 

23. ἰελόπεφοι) Ταῖυς, φαΐ εἴ. 
ὀνίσκος, νου πιῖβ οἱ πιυ!ἶρος: 
οὰπὶ 41ὸ πϑιιοπὶ Ῥαγίἀἷς 
«οπιραταΐ, ποσὰ δα ΓΕΠΊΪ5, 
νὰ {ΠῸ ρεάϊθας, δραπάατοι, 

- 

λακραῖαι κόρα τϑιιδϑ, 
ΝΙαπὶ εχ αὐθοτῖθ5 Ῥῇῃδία- 
οἴδδ. αποά εἴ ὑπὰπὶ ἀς 
ηυδίπονς [486 ργοπιοπίουϊς, 

ἡ Φαλακρα 

ἘΑ τϊςαίαα εγαπέ, ϑ:πη}} γο- 
πηυῆαίε ἀἰχῖε Ηοτγαδεῖαβ: 

δέίμαο πα ποδιϊῖς; 
εἰ αῖτο Μαγοίροσγδ: 

Ῥηγοηοεῖοὶ δορεοηεγ Ομ μη} 
411: φαῦπὶ ἀε γεηξίς Ιοα6- 
τοίαγ. Νδῦος εἰϊ8π| οἰςοηϊ- 
ῬΕΙΙος5 νοςαί, 4ιοά ἱπίξας εἷ- 
σοπ δε ΠῚ Ρατίϊπι αἰθαὲ ἢπί, 
ταιίΐοδο νϑϊοσαπι: ρδγεΐπι πὶ- 
τας, ἢ πϑυεβ ἱρίββ ςοπῇάφ- 
ἜΝ μι ἂν, 

25, Καλνδεῶν) ἔπιδιϊας ἅἄσ:. 
Ττο- 

ψῇ 



ΓΟΛΒΘΘΑΝΡΚΑς χ δ᾽ 

(ΘοΙοτῖδιι5 ἰᾶπὶ Τὰρογιο αθαΐ Ῥαραῇ 8115, κ᾽ 
Τὐποπιχη τη συ 1. ῥγορο (δγπδὴ... Ὁ ὡς 
ἘΘΙΠ4πΘη5., {ΠῚ ραΐθγΠΠΠῚ ἔγαίγθηι:ς 
Ἐπιπ65 νογοὸ ἐγαη αι} 105 ἃ Θοποᾶν!5 [ἀχὶς- 
ΝΝαυΐαθ (ο]ποαηΐ, δὲ ἃ ἴογγα Ἰαχαβαηῖ 

εὐά;, 2 δ ς Απρογαϑ: ἀκ δ θὰ δυζαπὶ ΤΠοίϊηι 
Τα] ροάθα ρα ]ογαθ Τα ]οαραπέ τοις. - 
ΟἸσοηΊρ6}165 ῬΒαΙαογαραο ΗΠ18 6, ΄ ὶ 
ψΙὰ Οαἱγ ἀπα5 ΑἸ0α5 οἴξαπάθηξος αἷας, ἡ 
Ἀοίζγαηια οἵ δχρδηΐα ν6]8, τον ΦΩ͂Σ 
ϑορίθηίγ ομ 4} 1δ8 Ἑαεδ αἷς ἀουὶΐ ἠδέ ραθε δος 
Οὐ, ἀϊαϊηππὶ γοίοϊνοῃϑ ο5 Γαι ας], 

Ἐ 

(Ὰ » 

Ῥω 4 

ν, .38. Οὐτη ΛΙεχαπάνα, {Π ἔπ4. οὐ Ῥυιδιηδ, εχ Ἄτξος 6011} 

Ρῖυ: 

Ὑτοϊαπάς, ἄς πὲ δ, νῇ 18. 13. 
ϑίγαθο. ΑἸΡας αἴας ἀϊοὶτ τε- 
πος τεζεης ρο]οβ, Εἴτε 
ΒΟττΟ δἰας πϑυϊαΠῚ, ΓΕ ΠΊΟϑ. 
ποῃς νί υϊάαπι ῥαίατγιηί, 
νεΐα, ἀοςοί Ηοπιοστις ΟὐγΓ 
ὅεα. δ᾽ εὐήρε' ἐρετμοὶ, τάϊτε 

᾿ σττερὰὶ νηυσὶ πέλονται. , 

51Π|}}} ἀποαας ἤραγα αἰχὶς 
Ῥοξία το ΠΣ 1Π| ΔΙαγαΠΊ: οἵ 
πο ονς 
τ εἰα[π)ς σρηξομὶς γΕΉΡ ΩΣ 

αἰτν. 
Ὁ ἀπιόπεΐϊ ῥσδθίεσεα ῬΟ ΪΌΧ, 
ΕΧΙΓΘΠΊΒ5 ΓΕΠΊΟΤΕΙΠΙ Ρατίο5 

᾿ τεροὶ καὶ ταρσοὺς ἀἰςῖ, Οὐυτ 
ο δεπίᾳφιο αἰ πϑυΐιπὶ τη] 
ἀἰοαπευν, ἤρῆηο ἀιθ ΙΑ 11, 

θι5. ἴῃ 4Π|0115. ΕΔ ΠῚ} ΘΆΓΟΟΓ ΕΘ, νρλὴν ὐντ Ἧς νδε εἰ πανὶ 606- 

αὐ ἡρδδεοι τοπυϊσαιΐοτιοπη 
τρίαπι δεφαδι εν ργοςεάθη- 
απ) ΡΟ χοσῖέ, ΤΠ ΠᾶΠ1- 
4πς {ὈΡΙ τ δὲ ἀεπι!ΠΠΠ τα πηΐ,, 
δαΐαπι ἔρθαίδπι ἵπ αὔτ νο- 
ἰαπύϊ απ, οἵ 4145 εοάοπι ἀρ" 
υπβϑονατος π106ο, ἘΌΤΗΝ τεῖρ᾽ 

ς ὙΤῸΠΐς 

27. ἐπαρκτίαις.) ϑερίεπι» 

ἰγῖ ο ἢ 15. Ριγαῇς οἵ Ηοπιοιῖν 
(ἃς γί 4ππιπὶ αἱ: 

Ν ἐςορέᾳ ποεροὲ νη ῬΑ ΝΡ 

βασιλῆος: δι 

ΠΕΡ αυὰπὶ οἰπὸ 
ὀνόματος οἰνοιλυϑέντος ποιεῖτοιε 

γενικὴ σύνταξις, νῖ ἴμᾳφοὶς Εω-- 

“ 
ΧΤΉΤΙΧα 

Δί ῖι5. 

Ά 4 29. 



᾿ :1τε ΟΡΗΚΟΝ 19 

Άτης οἰπ᾿ ἄκρων βεπλανοκτίσων λόφων, 
Τοιῶνδ᾽ ἀπ᾽ «ἀρχῆς ἦρχ᾽ Α'λ λόγω. 30 

Αἢ αἢ, τάλοινα ϑηλοωμωὼν κεκαυμένη, 
Ἑαὴ πρόοϑε μὲν «σεύκῃσιν ἐλαμηφόροις. 

ριεσπέρου Χέοντος, ὃν ποτε γνάθοις 
Τρίτωνος ἠμάλαψε κάρχαρος κύων. 

πνους δὲ δοιτρὸς ἡποότων Φλοιδούμενος, 
Τινθῷ λέξητος, ἀφλόγοις ἐπ᾿ ἐσχάραες, 

,, Σμήριγγας ἐφώλαξε κωδείας, πέδῳ, 

ἊΨ 
{7 

ν᾿. 321, Ο πιίενα ραιτία, δὶς ἰδ ναίξαία Ἂς ναϊϊαπάα! ργίηιτε 
αὖ Ηδιοιΐς, 4ὶ ἰῃ σεῦ, ςἀηὶ5 Νορτιηῖ!, ο8. δ᾽᾽αυδηάο 

᾿ 20. ΓΑτης - λόφων (1165 

Ττοίθπος ᾿πέε!Πρῖς., 'π φαΐ- 
Ὅυ5 (αγτῖβ εταῖ, Οδήαπάταα 
ξατσεῖ. ἹΝοπιϊπυη οΥἶῖρο 
Ἠίπο ργοῆυχίς. Οὐὰπι Πα τν 
ἄδπυϑ ε ϑ6π)οι γαοία 'π ορ- 

ἤίαπὶ σοπεϊποπίεπι ρτοσς 
Ἔπς5.) γΥθεπὶ ἰδὶ νοὶ ]οξ ἐχ- 

ἄζγποσε, ργο δἱίας εἴ ογαοα- 
Δ νοςε, 4.α6 οπιπΐθι5 οπὶ 
Ἰοσὰπι Παδιτατατὶ 5 ἄτην, ἰά εἴ 
οαἰαπγϊ(Δξεπὶ δὲ ρεγη οἶδ ΠΊ, 
ἐπῆατε ῥγδεπιοπδραί. ἴία- 
ὯῈ6΄ ΔΡΡο ἢ δεῖ ἐὰπεὶ Αἴεβ5 φοἱ- 
165, εἰ ἐτιολόφος νγπᾶ νοςο, ἢ 
ῬΠδιοσῖπο ογεάίπιας. Ροζεα 
Τ|π5 οτάσα!ο ϑοςερίο, νέ νδο- 
8Π| ἐεαυπίαξ, γνϑὶ {Πα Ῥυῖ- 
᾿π.ΠῚ| Ῥτοσυπηθετοί, ἢ ς ντν 
Ὅεπι ἐοπάοστγεί, δά Αἴας ςοἱ- 
ες ἀδαεηῖξ (φαὶ πἷς ἰάεο 

νδοςϊ υδοΐ νοςαπέισ, ἃ ναῦοα 
δά ἴΠἰος. νίφας εὐαρδέ8) εἴ 
ΠῚ απὶ ἰδἰάςπι Ροίαϊε. 
1. ϑηλαμων) Ῥαιτΐα, τι πη: 

ΡΕῈ Ττοῖα. δὶς ἵπ ερίστδπι" 
πιαίϊδυς ΟΠτείζοάοτιϊς: 

Δαεδανίλην ξύμπασαν ἐληΐσ- 
σάντο τιϑήγην. 14 οἱ, 

Τλανἀαπίαπιὶ ἰοΐαπι ποϊτῖ- 
οὐ ῥοπὶ {ἀπὲ ρΡορυΐϊδί!. 

(δία! ας ρα γίδπι ρ πὶ ἐγ σο πὶ 
ἴπ ΑἸ Παηδο ἀϊχὶξ, ͵ 

22. πεύκυσιν) Ἠδγσαϊες οὗ 
ἀεπεραίός βάπος, ἃ 1,δΔοπΊε- 
ἀοπίε ΠὈϊ ρῥγοπηῖῆοβ,, Ττο- 
ἰαπὶ ἐχρυσπδυῖῖ, Εππὶ {ῖ- 
ποᾶτοπι νοςϑῖ. 4αυΐα, νὲ ͵ 8- 
φαΐς ΡῬγορονίιθ, . 
]ωρέσον ΑἸοηνεπαθ σορπαι 

γεημίσμεναε ἀγέϊθη. 

34. 
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Ἑ [υπηπηῖς Αἴθ5 νβοοίιδρία οΟΠΠδὰ5. 
Τα]65 ΘΧοσία οἷ ΑἸοχαπάγα ὐπὸ μανοκέ 

νυν 

Ἤσου ̓ ιοὰ ΠΊϊοτα ΠΟ ΓΙΧ ἜΡΟΡ ὩΣ 
Ας Ρυίυς φυϊάθηι πδυδ5 τυ Π ἐο γί 
Τυϊποξεῖβ ἰθοπὶβ, 4ιβπὶ δ] αυᾶπᾶὰο πιρχί!ς 
Αἴρον Τυοη!θ οαηὶς ἀθρ] τα. 
Ψά5 δυΐοη1 ἀμοξθον ἱητοίξιηογαπι αἰηδυι, 
1η οαἱϊάο σϑρο, ἴῃ ὑδον. ἔοςϊβ Ὡοη Ἰδηϊς 
[θ45 σαρ [5 ΜΜΕΜΝ.. 

"- ἶ .1η- 

Ἷ 

ἐπ], εἴ, απῆεδις. οἶτι5 πιο ]η15, νσυ5, ποηηῇ Παρ! σ 
φἀιϊϊο, εχὶττ; εἴ 40] {05 τὴν ̓πέδηϊοϑ οςοιάϊε; 

34. τρυκῶ Νερεαπί, 
οὐΐας ξάπεπὶ νοσᾶΐ (Ε{{Π|, 
4 ἃ Νερίαπο ἴῃ ΔρΤῸ ΠῚ 
ΤΙ πα πΠΙ δγαΐ ἱπΊπΊ {{π|ξ. 
Ἐππὶ Ηετοα ε5 ἱπίεγἔδξευσιι, 
τοῖα ἃ 6 Π1υ8 βαϊτ ίογρίαδ, 
οὐἷτ5 ποτ πα 4φαμππὶ ἀεΐη- 
ἀε ἴπ νεηῖσα ἀϊπεσυϊει, ροῖ- 

» 4 πιοτίσο τείΐο, νίαὰς 
, ΠΘρ Πς [ἀπίαπι Δ πη} 

γα. ἤπος πἰπιῖς δὲ πὶ 
{τοπιδοὴϊ σαῖος ἀεςοχοσαῖ,. 

44. Ἂν ἀν Οαπεςξ επῖπι, 
εἴ Ρἴσεβ σπιπας σἀγπ ποτὶ 
δίρεσοϑβ εἴ (ἐγγαῖος, ΠῚ σοη- 
τἶπιιος, παρεπὶ ἄεπίες : νης 

ο ρζ καςχαρόδοντες παπουραη- 
ἱ ν}ε 

.ς. φλοιδόμενοε) ςΆἸοτα σοτϊ 
ἰηἴετῃμο. Οαἰϊάνιπη σληρΌπι,. 

νοςαΐ (εἴΐ νϑηίτε ΠῚ, ΠΘΠῚ 
οἔίαιτι. Ο]]4π| Δρρε ]αξ Ἱρηὶς 
ἐχρεγίεπι: Παυϊ σπιὶ ἱπέετπο 
ςαϊοτα ἔουετατ, ΑἸΐέεν Ηεῆο- 
ἄὰς ἄ “πύρον οἶκον ἀϊχῖξ πιδτδ. 

326. 327. Τυϑῶ αὐ ἃ 

πέδῳ.) Οὐαπιτῖς ΘΟ ΠΟΙ ατες 
πος 'χωϑὸς Ταδῆαπίαε δὃχ- 

ΡΙἰςεί, ἐρὸ ἰαἤτεῃ δαϊοδίνα 
νην ππένῃ εξ ζατῃ πέδω σοπ- 
Ἰαπρεπάτιπι εἴ8, σππὶ Ὁ δη- 
ἴδτο δυδιίγου, νί. πί σαραν', 
εἴ ογάο ἢϊς : ἐξώλαξε σμηίριγ- 
γας κωδείας τοϑῷ "πέδῳ λέβητος, 
Ἷ.. ὃ. αἰ Ε]]ατιὶτ (!. 6. απ πὸ 
ἐμδας σα Ίτῖς ΤῊ οαραοὶ οἸαε 
Ρΐο, (εἴ ἐπι {εὶς πη ἱρηϊσῖς. 
58ΠῈ (γοΡὶ ψαϊάδ ἅπτὶ ας αἴξ: 
ἤΟΠδς, [δα ἀπιδὶ πος ἔς 
Ρἤτοη, Ἀ. 

ε Α 5. 38. 



"δ 

᾿ Ὁ τεκνορούφης, ελυϊμέων 
" 
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: θοηφης,, εἢ ἐμῆς “ποτραςε τ. 
Ὁ δευτέραν. πεκοῦσαν ἄτρωτον (βαρέϊ! διτοχ9 9.8 
Τυψος οἰτρώκτῳ φέρνον, ἔν τ᾿ αὐλῷ μέσῳ 
Πατρὸς ἸΤωλοες οὔ χερσὶν ὀχμάσοις δέ 

ΕῚ 
-ας 

.Ν 

40 

ΖΣ 65 51 

Κρόνδ «σορ᾽ οἰηρὺν ὄχθον, ἔγϑα “γηγενᾶς Ο. 
ὕπ" ὁψχν τ ᾽ ) ΄ : ᾿»- Ψ ἱππὼν Ταρωκτής ἐφξιν Ἰσχέν. τάφος..- ς΄ " 
Ὁ τὴν ϑαλάτ)ης Αὐσονίτιδος μυχοὺς Ἐπ 
Στενοὺς ὀπιπ)εύεσαν ογρίαν κύω 6. 
Κτανων ὑπὲρ σπήλυγγος ἰχθυωμώην,. 
'Ταυροσφώγον λέοιναν, ἣν αὖ 
Σάρχος κωτούθων Ἀοφνίσιν δομήσατο, 

᾿ 

"45 
αὖϑις πατὸ 

τὸν διόπ- 

Ὁ, 39. (ἡ Τυποηεῖη πουιούσαπι, Νοῖοο ορί πϊδηξετι, ναΪηονα- 
απ, ΔΌΣ Ιρίσμη ραΐτοπι, ἴοιθη, ἱπ ΟἸγιηρο νἱςῖτ, νι 
παης ΠΟΠΘηὶ, μΡατιαπὶ Δπιδητ15., Τρ ΪΟἤσα τι εἱξ; 

[5 ση φρτονν 

3 8. Ὁ τεκνοραζςη) ψιάςε 86- 
Ὥσοδπιὶ Ηδγουϊς ΕῸπγεπίο, οἵ 
41105, φαΐ το] 5 ΗϊΠποτῖαπι 
δχροΐιογαπε ἰαἐΠΠ πιο, ἰπ ΗΪς 
Ῥιοάοσιπ,) ϑισαϊαα, ΑἸτο- 
ΧΔΠῚ ΠΊ8ΈΓ6Π) ἀἰοῖξ ΤῸΠΟΠΕΠΊ. 
ΠΟΌΘγοΑπι ΠΘγο 5: “Δ Π 
Ἅ116, φασπ ΝΝΘ]Θο οροπὶ ἔδτ- 
τοί, να ϊπογαυῖέ, φυδη μι ΔΠὶ 
ἀἰαϊ πἰξαβ νᾺ]Πουῖθυς ποη [Ὸ- 
ἴοι εὔδβ οϑποχῖβ. ἩΠουῖδπὶ 
Παῦει Ηοππονις 1144, ὁ 

41. Πατρὸς Παλαιγῶ) Τουΐἷς,. 
αἱ σαπὶ Ηστοι!ο ΟἸγτηρί- 
οὐπὶ Τργίαπλαπ ἱπήειοπίε 
Ἰαξγαίας οἵ, εἴ εχ δο [,υξϊα- 

οἴος ἀϊϑας, ϑοαφασπεῖα νετθᾶ 
᾿ Ἐτῖ8. σοίζαμη οχρείπααπε ἰὰ- 

ἑϊαπίιαπι, «4αϊ (οἴδ πγαίπο 
ΘΟΠΙΡΣΘΠθπάφγο ἰοϊθηῖ, εἰ 

΄“ 

ςοηἤείπρετγο, ἰᾷά νπὸ γεσῦο 
Οἴδεοῖ ἀϊοιιπέ διαλαβῶν. 864 

ΟΠ 42.Κ όνε πικρ᾿ αἰπιν) ΟἹγπι- 
ΡῬᾺΠῚ, 411 δηΐθα ϑϑίιγηϊῃβ 
(015 ἀϊοοθαΐξατ, ϑοίεθαπί 
ΘὨΪἷπῈ ΟἹ ἵπν ἰοςα οπηπία {Ὁ} }- 
πὶ δαίασπο ἀϊςανῖ, Ρίηδα- 
τὰς ΟἸγπιρίῖς. ἄς. Ἡδγοα]ο, 
'χκοιὰ ποΐγον Κρόγε προσεφϑέγξοτο. 

δι πλ τον ἴπ ΒΙΒΗΙς΄ φαΐ ἀϊ- 
σαπίωυγ πηοπίος Πεΐ, ποη, εἰϊ 
Οδίσυταπι. 

43. Ἰχένϑ) 4αϊ φασπι ρτὸ 
ἀμιθιι9 [πἰς (6 ἀεπουϊᾶεῖ, 

ἴπ βαάῖο (εραϊεας᾽ ΟἹ αά πιο: 
ἴα, Οὐΐδαπι Ηἷς πηαίτιπὶ 
ὨλόεἼεροτγο, οὐἷὰς νἱτὶ πιῈ- 
πγῖηῖς Ῥαυίαπίας, αὐππὶ ἀς 

Ταιαχιρρὶς Ἰοφαΐξατ,, Ῥραῖ 
τ 
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Τηξαηεοῖ δα, φαΐγις6. να δίου ποθ, 
Ουἱ αἰξογὶ πιαΐτὶ ᾿πυθΪΠογ δ 1} ραέξας 
ται! νυϊηθγαντ Τρἡτέα,.,. οἐ 1Π Πτδάϊο.. 
Ῥαΐγῖ5 1, πξεαξονῖβ ὀοσρασ τηδηῖθο5 ΓΟ} 
Αρυὰ αἰξῃπι ϑαίασπι ο016Π|, ΥΌΙ ἐογτίροηδϑ 
Εσπαοβ ταγθαηϑ εξ ΠΟΠΘΗΙ [ρα !ογτπι: ̓ 
ΟἿ ΠΊΩΓΙ5 ΤΗΝ ἀρθδῦο. 

ἔξπι ἕλθυιθπι σΑΠΒΘΠΊ, Απηριος Οὗΐοσ 

φυρτα ΠΝ ῬΠοαπίοπι ἰθα θη δ ΠῚ 
ὝδιΓΟΚ Ἀι7 ἩΡΡΙΝ οὐο!άϊξ ; φαᾶπὶ τυτίσηι ρδΐθσγ, 
Θογροτα ἰατηραάϊθρϑ φοταρυᾷο, τοία[οϊταυε, 

Ἷ ' οἽ “ ὝΩΥ ν ΧΚΉΝΤΙ μὲ ων τ δε": κμρϊοέν ρέο ἮΉσΩ 

τ οαὶ ΘογἹίατα οφοϊάϊε, Ἢ ἐλῦτος Οεὐγοδηΐς ΠΡῚ 40 ἐᾺ αϑ- 
ἭΝ αὐδι ΡαΐοΥ οἶμ18, ῬΒογοθν να γενανοιτ τοί (οὐτας 

ἣν χες: οὐ ΠΥ 

ἔατ αὐΐοη! ροῦ ϑυπεοάοομεδῃ, 
γηθία Ρτὸ τοῖο (τ άϊο. 

43. Ἵππων ταρακτὴρ) Ηΐπς 
[οἸ]οπί οα ἰοςὰ Ταγαχίρρῖνο- 
ςατῖ, 4ποά 60 νεπίοηΐος αὶ 
ἰ{ν το ετ}} ἔδοξεν ἐν τοῖς Η- 
λείοις, ἱπααῖξ δἰϊσαδί Το, αἷς 

δαμμεονίς τιγὸς ὀγτος. ἱδρώσασϑαι 

βωμὸν Ποσειδῶνος. καὴ τὸ λοιπὸν 
Φασὶν γεγονένο τὸν τόπον ἐ- 

σφαλῇ. ᾿ 

ες 44. Αὐσονίτιδος) οἷς, 

ποά εξ Ῥσορς Ἀπερίμπι: 
. δαπὶ εἴ ̓ Ἐυυῖρίάες αἷ(: 

- ἣ τυρσηνὸν ὦκησεν πέδον. 

ΘαΘΌΔΠῚ σδπεπΊ ἐς Θ60γ]- 
1.π|, ΒΠοτοὶ ἢ]ΐαπι, δ. 
'ἀαππὶ Ἡδτοιὴΐ ααγος. Οε- 
ΟΣΥΟΠῖΟ5. ΔΡ ΓΙ Τοῖ. Ὁ εο 
ξαῖε ὁκοῖα. Εαπὶ ἀεῖπας 

“γράμμα φυλλῶν ΟΜΝ εἶτα γο- 
[ογατῃ, τε οτεααϊε, νὲ βετοῖ 
αϑοίνετον κακὸν, Ῥυγοαία ΡΟΣ 
ἴφποπηἕδεςο ἔθχγοίει! : ατια]ο 
φυϊάάαπι ἴῃ Ῥε Ια εἰ Ηο σαϊς 
δρᾷ ΟὐἹά. ἱπ ΑΟμ ες ἀρυά 
Αροϊϊοηίαμ γεργδοίβηξζαίαν. 
Ημπς Ῥεγεπεί Ροξηχα ψὶνρι- 
1. Οἰεῖς. 

- 46. ὑπὲρ 'σπήλνγγο;) Εχ- 

Ῥτείηὶ Ἡοτπθεῖσαπι σαΥΠΊΘΕ 

Θαγῇ. μ. 
«υτὰ δ ἰχϑυόα σχόπελον 

περι, κιμώωσα. 14 εἴ, 

ΠΙΙς Ῥηξασων βοριιοε εἷγ- 
στ ὑπο ΐφηθ γμαηει 

Ῥτοίεγρίπαπι ἀἰοῖξ ἔβέμπι ἔδιι 
ΠΊοΟΓίΘ ΠΊ, 401 8π| 56 υ 18. {απ 
ἡππτη νης; οὐΐοι, πὸπ ἔπι 
Ῥδ, 

0, 
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Λέπζνιν κα τρόμεσαν δδοίαν Θεογ.. Ὁ ΤΟΙ ΠΉΡΗΙ 
᾿Ἐξηνάριξεν ὃν ποτ᾽ οἰξίφῳ δόλῳ. 50 
Νέχυς, τὸν ἄδην δεξιέμενον πάλαι. ᾿ 
Λεύσσω σε, τλῆμον, δεύτερον πυρϑμένην, 

ὶ 

σφψῳ«ὶ 

ἥ 

Τοὺς τ᾽ Αἰακείοις χερσὶ, τοῖς τε Ταντάλου, 
Λαύτριναν οἰκουροῦσι, Ἀειψμοίνοις πυρὸς, 
δος καταδροχθέντος αὐϑάλῳ δέμας 
Τοῖς Τευταρείοις βεκόλε π]ερώμασι, 

τὰ ὶ ΡΥ, ΕΝ 
ι} " 

ΤᾺ 

ν. ς0., Οὐδπι ἄδρηϊαις ΝΕΠΠ18., σθρταιτος. πὸπ οἰδάϊο, (οἃ νες 
ὭΘΔΟ 1Π|τὶ (1 αὉ ἐὸ Ὑμϊποιῖβ, ρὲ Πεἰδηίγαπι οςςϊάϊτ, 

τ 50, οἰξίφῳ. δόλῳ.)  επεπο, 
αὐὸ Νιοίϊπι5 σεπίδυσις Ηει- 
ΟΕΠῚ πηοτέοπι ργοσαναμῖς, Ηἰ- 
{ζοτῖδπι ἐοΐᾶπι οἰ οραπεΠηης 
ϑόΡΠοοΙΘ5 ΤΎΔΟΠΙΠΙ15 ἰγαδγδ- 
νἷς, νΌϊ ἢς ἱπέοσ σθίοσα Ηοῖ- 
ἕα]ες ἱρίε; 

ἐμοὶ γοὶρ ἦν πρόφαντον ἔκ 
πατρὸς ποΐλοιε, 

πρὸς τῶν πνεόντων μηδενὸς 
ϑανεὶν ὕπο, , 

οἱλλ᾽ ὅςις ἄδᾳ φϑίμενος οἷ- 
κήτωρ πέλει. 

486 πὸς ταρεϊπη ἢς νεγίῖ- 
Π11|5: ν᾽ 

Ρτδοάϊχογαί, 
Ψίπεπίς ἀσχίγα σογγαία- 

ΓῸΠῚ ΠΕΪ 5. 
ϑοά ἱπξενγ τη 48] πιουία5 

ἴοτει ἰηςοῖδ. 

ΟῚ, δεξιῴμενον) Ηος νεῖ ἀξ 
“Ν οῆο ροίοῖς ἱπεο φὶ, {ἰ 1ο- 

Νπὶ Τα οἱΐπι ποὶ Ρδΐοσ 

ψ 

885 δεξιώμενος, φαΐ Ιαπηρτίάοηι ὦ 
εγαΐ πηογίμτ5, θΘηΐθ 81 ἱρ- 
ἤμ5 ορεῖὰ Ηεσγοαϊες ρεγῖγοξ : 
νοὶ ἀε Ηεσχςα!ε ἱρίο, ἢ αἰζο- 
ἐὰπὶ δαθατα ἰθξεῖοπεπι, 4αὶ 
ἴατὶ δηΐο δά ἱπέεσος νόπογαϊ, 
σε πὶ ΔΪαΐαταβ. ΟἾΔ Π| 
εηἷπὶ δάξεγε ἱπίογργοίαιο- 
πεπὶ ἰεγεϊα δ. οἰϊαίϊες ἐς 
ῬΙαΐοπο δ Ηδγοῦϊς νυ ϊπε- 
ταίος εἴ '4ο 1} 15 ΤΠ 8Π| Ἐξ: 
Ἰὶς εχοαρίο, εἃ πἰπιῖς 
γιάεξζυτ, τ ̓ ἰὼ 

“ 52, Αἰακείοις) ΨοσαΡυ]9 

{ὰπι νῆις ΡΙαυεῖπο, Ττῖα δὰ- 
ἴεπι εἷς ρΡοπὶξ Ῥοξία, ἔπε 
φαῖθυ5 ἴῃ ςαἴτα ΟΥΔοσογ πη 
δάποϑιὶς ποη ροίεγαξ, νὶ ἔθ - 
ταῦθαπί οταςαΐα, Ττοὶδ οδρὶ: 
οἵα Ρεϊορὶς (φαῖΐθυς ἰδπηθπ 
υϊάαιη ἈΠ ΘΠ εααος {Ρ Ἰτα- 
τπί,) ΝΝδορτοϊθιπαπι Ασομ 
τὶς Πἰαπι, εἰ Τἀρττας Ηδε- 

σΌΪΙ, 
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Δίου Εἰπιοπίδην Ῥγοίογρί πάη ἰηΐογπαιῃ ἄσδηι: 
Οὐθηὶ φυοπάδη) ἀοΐο πϑοδιΐ ἱΠΘΓΠῚΣ 
Μογίζας, Οτοο ἀϊάπῃη [] αξαΐο. 
Ὑιάθο ἰ6. πηηΠογα,, Τδουπάο σΟΠΊΌΓΙ 
Αδαοϊάϊαιβ π)απῖθι5, δὲ ΡοΙορὶς 
Α ἤδιμηλα ἀθνογαίι 
ἈΘΙΙΖυῖ 5 Ἰρηὶδ, ἀθέγιῆδπι τη ηΈθιις, 
Εἰ Τρυΐαγι δαθυ]οὶ [6115. 

Οὐδὲ 

ψ. 52. 8ε4 ἐξογηηι ναίζα 6118. {τθιι5 γαθος, 1. πιαη Νοορτον 
ἴοιηὶ., Αεδοϊάδα, 2) οἴδθιις Ῥεϊορὶβ, ἃ Ταμίαϊο ραᾳῖιὶς οοί!. 
ἃς [μαρίτίπας ἰη ΕΠ 4ς ἔδρατι, ος 2) [Ἀρτττῖ5 Ηδυο 15, απὰς 
ἰ|6 4 Τρυτατο, ΔρΡὨἰ τ γοπὶβ θα θυ]ςο,, ἀςςορὶξ. 

οὐἱο. 486 βέπες ΡΗΠοξϊο. 
ἔδπ ογαπί, Ηἰς ετρὸ {05 
᾿(4αλπίααδπ) 4118 ἐγ ροηϊξ 
Ῥίασίας Βαϑοο  θι15) ΠῚ 
ρεγάδπάι οαυίαπὶ ἐἰθυξ, 
Ῥεν πηϑπι5 Αοδοϊάϊπας ρεῖ- 
πιὰπὶ ΝΙεορίο]οπστη ἴδα 
Ῥγβμυσι ἱπί6 Προ, Αραςὶ 
Ῥτοποροίεπ,, 

5.3. Ταντόάλϑ) ΕἼΠῚ ΤἈΠΕΔΙ]], 
ἰηχαΐξ Ροξία. Εφσο Ρεϊορίς, 
ααυοᾶ ἴΙάδπι ναἰθῖ, Ἔχροίαὶ, 
40ο (δηίπς εἴθε οΠοσ, 
Τιδοιγῖπα οἱ ΕἸΤά ς ντρς,, δϑί- 
406 ἀϊρῃίποπρο {ογθεπάβ, 
νῖ ρατεῖ δχ νεσίτ ρϑι]ο ροίϊ 
{ςφαςπίε: ν 

ἔςειλ Ἐρεχϑεὺς ἐς λετρινοέαρ 

᾿γυίας. β 
Ῥαυΐαηῖαβ συοαφας Το εῖπος 
γοςσαΐῖ, ῳ ΤΥ 

ἐς ἐς ὅς καταβῥοχϑέντορ) 4} π| 
ἃ ραίτε Ταηίαϊο ςοἕζας, Ὀὲἰς 

δά δρυϊαπάστη ρῥγοροΐεας 
εἰἶϊ, ἈεΙφυΐας ᾿ρῊ]5 αἰεὶ! οὔα 
ΕΧ ΓΟΘῸ ἐετπαία, ἀθ υθυς 
ἁἀυϊάςιη Ῥα]δαϊαπι ἔεσίατ 
εχ υπέξαπι ἔα 16. , 

ΕἸἰϊά [οἱενας οἠεπαῖ Ῥεϊο- 
»ὴς εοὔέα, χμαη ἐϑεγη6- 
4η αὐξγηιαδαηε: 

ΡΙΙη. 110. 28. ορ. 4. Εαπὶ ἴῃ 
{πέρα {πρηηεγίτη, αασὴϊ 
Ττοίβπὶ ἀσίοχσεζασ, ἰγαάϊς 
Ραυίβηϊας, 

56. Τευταρέιοις) ϑονίῃδε, 

4αὶ δα ΑἸπρῃϊγοπῖς θα- 
Ῥυΐοας, Ηεγου]επη4πε οδὲ ἰδ- 
σὈΪΑπάϊ ἀγίθη ἀοουϊί, οἱ [8- 
οἰκεῖς ἀοπααϊξ: φυδπΊυῖβ 
ἢος Ηοπηει8 ἃς ΤΠΕοοιϊ- 
ἴὰ5 Εὐτγγίο {ἰθαπης. [ἀπ 
Ρῃγαίς ἤδες ἤΠιηις οἱ εἰ, 
4886 ργϑϑοοίπε ἴῃ νογῆι; 

ἀπαρκτίδος πρηξῆρος «ἤϑωνος 

«πγορίσε 

5.7" 



τὰ ΓΙὙΥ̓ΘΟΡΗΚΟΝΙς 

Τὰ πάντα «πρὸς Φῶς ἡ βαξύζηλος δέμας," τ΄ 
Στείλασω κοῦρον τὸν κατήγορον χθονὸς, ἦν: 
"Αξει, πῶτρὸς μομί(οῦσιν ἠγριωμένη, 
Λέκηρων θ᾽ ἕκατι, τῶν τ' ἐπεισώκτων γάμων, 

Α ᾽ ΡῚ [ {Ὁ ᾿ 

Αὐτὴ δὲ Φαρμακουργὸς, οὐκ ἰῴσιμον ἡ 
Ἕλκος δρακοῦσα τῇ ξυνευνέτξ λυγρὸν, 

΄ 

6δο 
ψ 

Γυγοντοροήςοις ἄρδισι τε]ρωμένα 

Πρὸς ἀνθοπλίτϑ, ξυνὸν ὀγχήσει μόρον, ) Ὡς δὲ -- ν᾿ 

Πύρ- 

ν. 7. Οὐ οπιηΐα ἰδ] αςοϊἀδῆς ρὸν δοιπυΐατῃ Ἠοΐεπαθ, Οε- 
᾿ΠΠΟΠΘΏ, Ῥανὶάϊς νχοῖοπὶ, αᾶς αἰϊάεπη Οογτγτῆι ΠΑ] τιτα 

ταῖττος αα ρτοάοπάδμη Αἴδεςῖβ Ὑγοίάπι, {εξ τάπιεῆ, Οὐ ΠῚ 

57. δάμαρ) Οεποηο, 4118Π| 
Ῥατὶβ δηΐς Ηοίοπὰπιὶ ἀπχε- 
ταί, νὲ Ῥαΐεῖ εχ Οὐ: ερὶ- 
[ἴο1]α Οεποπος δα Ῥαγι θη. 
Ἐδὰπὶ ῥα. Δ ὦ ἀπ 
110. ϑεγοπιαΐαπι ρεϊπιὸ ἱπίοσ 
ψαΐος τεοοπίεϊ, ἢϊς νευδ 5: 
Ἐΐλένος ἤδη καὶ Διαοκόων κα) Οἰνώνη 

καὶ Βρῆνος ἐν Ἰλίῳ, ΝῸΙ πε 
 Ρυξαγίπι ἰεσεπάτπι νηο νοῖ- 

τ 

ὉὍο Κεβρῆνος, ἔατξ επῖπι Οοηο- 
πὸ ὈεὈτεηΐς 4116. (ὙδίουτΠ,, 
ηποά πεῖς αἀξετε ϑ.Πο  Ἰατε 5 
ἀε Οογυίμο, Οεποποϑ ΠΙῖο, 
401 Οταεεῖς ἀπκ ἔποσι Ὑτο- 
ἰδπὶ παυϊσα ΠΕ θῸ5., ΡΥΟΘΆΓΟ 
ἤδη Ροΐπιπι, 4αστη ρτδοίοι- 
πη ΠΌΪ]ο πἰζατατ το πΊΟΠΙο, 
ἘχΙβιπιατῖπι ροῖϊτς μδες 46 

- -Φ- Δ,» . . γ᾽ 
Ἡεΐδηο ναὸ, Ρεϊαπηὶ Π]1ο, εἴ ποπ (δογοτο αἰΐψηο ἐπ μὴν : 

᾿ 4 

Τιγρῃϊοάοτις, ΠΠς τις {1 π| 
οὐδόπϊα ἄς Ττοῖα ἐαρίοπάα 
εχροπι, φαοά τείταξαν εεἶαπΊ 
ΘοΡΠοςῖος ῬηϊΠοδοῖο, ἔππ| 
αἀϊαίον (αἰ νπὰ σαπὶ Απέε- 
ποῖθ, νὲ Ῥαϊ ξατε πὶ 
δαίογτεηῖ, ἴῃ σφας σΌ 46 ΠῚ 
Ῥεγροῖγαπάϊς Οεποπεβ 40ο- 
46 οροίδπι ἱπίοσςε πο πὲ 
γε ππιῖϊο. Ἠοΐθπο ροστοὸ οὉ 
πδῆς ορογαπὶ Οταθοὶβ ρταθ- 
{ΐαπι, [ἰθετέαξεπι ρυἑπηιπης 
ἀεῖπάςε εἰἶαπιὶ ΝΜ εορίοϊοπηὶ 
τασπαπ ΟΧ Ρᾶτία ΟὈΕρ Το, 
ἄοςες ΙΓ 15 τοτεῖο, - 

57. πρὸς φῶς ἄξει.) 5΄:Πο- 
Ἰιαίϊε5 φανερώσει, ῬΕΥΡΕΓΆΠῚ, 
γί ορίποτ. ΝἸΪὰπὶ δπΐπὶ πὶ 
(Ρ]ῖς νει ρίαπι εἴ, Οεπο- 

ἐπιο! σοηάα: ααΐ, αἴ εχ σα- ργοζέγεπαο, Ττοΐδπῖς. τις 
Ἰαῦτο τοιυήτατ, οἄΐο 'π Ττο- 
ἴαπος εἰ Αἰεχαπάσαπι ςοπ- 
ξερίο, δὰ Θτδεδος ἴγαπεῖα- 
εἰῖ, νἱ πόνο ἡ βυψόνδτι 

ςαϊς, {εἀ ἐαπίαπι, νέ Ἧ 
ΤΥΠοΡησοα ἤαιϊἣλ αἀάϊξ, 
τηϊοπάο Οογγίηο ἢϊῖο, νὶ 
Θίϑεςος δάἀποτίτις Ραϊτίαπι 

ζὰδπὶ ᾿ 
᾿ 

ἧ 
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Οὐ46 οἸππῖ8 ἰΠ ᾿ΠΟΘΠῚ ἸΧΟΓ ΔΘ}, - ΕἾ 

Μηΐο ᾿ὰὰσμθ ἴογγαρ ργοάδιίοτο,. ἣ 
Ῥτγοίοσοε, ραίγ5. ἀσουϊατοηῖθ 5. οΧχαίρθτιαῖα, 
ΟΥδΙ πηι οαπΐα οἵ ΡΕγορ ΠΑ ΓΊΙηῚ ΠΟΡΜΑΨΌΝΗΝ 
Αἱ τρία πιράϊοα 1πηηη6 ἀ!οα 18 
ΨΌΪΗτις πιασὶτὶ τοῖγαη ἱπειήξα, ἢ ὶ 

" 

Εἰραπέρογάϊβ αο δά πουίδσιο [ἀοΊτ18. 
ΨὨΪηΘγαῖι,  σΟΠΙΠΙΠΠΘΙη ἐμ δε; πλογεθιη,. 

' “Ἄ 
. 

. νι άοδις, 

μ Η ᾿ 

Ῥαυιάο ἃ Ῥμοδοίε (λοῖτεῖς. ον Ό]195. 1Π Δ Π401}}- 

511η1-- 

ΤΟΥ νυϊἱπονατιὴπ οἵΐξς, ραυιτον τηούτοιη οὁσοσιηδεῖ, εἰ (Ε, πιᾶσ 
ΤΙΓ 40 ΥῸ.. 6 ΓΟΥΤῚ ΡΓΑΘΟΙ ΙΑ θ 1, 

[ααπὶ ἀποογεῖ, Ιρϊέαν πρὸς 
φῶς ἄγειν ΠΙΉΪ αἰϊαά εἴξ, πη 
σα εἤεξίμην μεγάμοογο, οσοα- 
οπο; μγαθθογο, νῖ 1) Ρεγ 
“Ν)εορτοϊθπιαπι, 2) οἵϊὰ Ρε- 
Ἰορῖ8. 3) [ἀρετᾶς Ἡρτου]ῖς, 
ςρὶ Ττοῖα ροῆρι. Κ. 

50.πατρὲς μομφαϊσνν) Βαυά 
ἤσθιε ΟοΡτοπῖβ. 4] οἱ εχ- 
ΡτοΡρσαθαΐ, αιιοά (8, Ἄοοπία- 
8 επὶ Ἰερττἰπηαπὶ.. ἃ Ῥατῖάο, 
τηϑυῖο, ΡῈΣ δ α]τευῖ τη σαπη 
Ηεϊεπᾶ. ἰαπέορετθ νἱοίανῖ 
ἱπιρὰπο Ῥαξεγείαγ, Κὶ, 

6ο. γοέμων.) Ηε΄επδε, 418 πὶ 
Ῥατῖβ. Οεποπε τεϊϊξϊα, ΒΟ 
γΧχοτα ΠαΡοΡαΐ. 

61. Αὐτὴ δὲ) Οὐστη Ῥαγῖϑ 
ὰ τανϑθέιο ἐγυϊπογαίας δά 
Οεποπθη ςοπιρ τς, 4 18π| 
(οἰδθας ππεάϊοϊπας ῬΘΥΙ ΠῚ 
εἴτε (νὲ τεβαξαν δἴαπι Ουΐ- 
ἀϊ5), (Δῃδνὶ ἰάπηεη ΠΟη Ρο- 
εἷς, φαοᾷ εἴδπε Ἡεγόυ]ῖς 
τεῖα,, υ]δι15 ᾿ρίε ναἰπογϑέτις 
ξμεταί; ἰείαια, δίς εῦρὸ πιοτς 

ἴὰο Ῥατίάθ, ΟὐΠΟΠ6. ΠΊΟΧ, 
Ρτᾶρ πίπηΐο πλαυῖτὶ ἀε πάοσῖος 
ΠΟ 6 ΠῚ ΠΟΙ ἐοπίοϊαἱέ, αἴψαδ 
6 ἔπττὶ {86 'π τοραπι Ραυϊαϊς - 
Ρτϑοοϊριίαυ. 

653. γιγαντορσείςοις) Ουῖρα9 
οἸπ Ηδρτγοῦϊθς σοἰραηίος 
ΤΉτγασδς οὔατα Ἰοῦα δε 11 6- 
τὰ ἴα σοπξεοοταξ,  Αἀαετίἃ- 
τἴθιη ἀἸοῖς ΡΗΙΠοδοεπι. Ηἱ- 
{τουῖαπὶ τά δἰαθοσ 0.10, 

64. ξυνὸν ὀγχήσει μέρον) (07- 
21:16. ἰοτ ἀὰϊ 1Πτ6]]Πσοη- 
ἄπιη εἰὉ ἀθ εὸ πιοσεϊς σεηθ- 
τος φῃοα Ορηῆθπα οἴη πιὰ» 
Εἰς αἰΠ9 σΟΠΊΠ.Ππ6 Παθεῖ, 
48 (6 ρμαγιίεσ ἐχ αἷΐο ρσγβϑο- 
εἰριἀταπέ, δαξΐ, (φαοά πλ8- 
11π|}.Ὲ ἀε πιοτίε εἃ. 4ιᾶπῃ 
ΠΟΤ) 1ἼΣον, ἢ. 6. πη ςὰπιὶ 
Ῥατίάθ τηαεϊΐζο, Οὗ, εἰ 
ῃϊς (αρτεα ρογοαπας εῇ, 
1114 {8 ἄς ταντῖ ΡεΘεοΙΡ τα αζ, 
Ὅς Ιεϑῖοπθ νεῦδὶ ὀγχήσει 
Ὑῖάς τηΐτα αα γ, 1το40. ΚΕ. 

72. 



τό 

Πύργων ἀπ᾽ ἄκρων «σρὸς νεόδμητον νέκυν 

ΙὙΘΟΡΗΒΚΟΝΙΒ 

Ῥοιζηδὸν ἐκξράσασα κύμξαχον δέμας. 
Πόθῳ δὲ τῷ θανόντος ἠγχιςρωμένη, Ὁ 
Ψυχὴν περισχοήροντι φυσήσει νεκρῷ. 

Στένω, ςέγω σε δισσοὶ καὶ τριπλᾶ, ὃ 
οΑὖϑις σρὸς ἀλκὴν καὶ διωρποαγοὶς δόμων, 7ο 

ἂν ἃ - » ΄ Ὰ ΄ Καὶ «ποὖρ ἐναυγάζεσαν ἐϊςωτήριον. 
΄ ᾿ 

ΝΣ 

Στένω σε, πώτρα, καὶ τάφους ᾿Ατλαντίδος 
Δύπ7 κέλωρος, ὃς ποτ᾽ ἐν ῥωπί ῷ κύτει, 
Ὁποῖα πόρκος ᾿Ἰςριεὺς τεῖ 
᾿Ασκῷ μονήρης οἰμφελυΐρυ 
Ῥυϑειμνιάτης κέπῷος ὡς, ἐνήξατο, 
Ζήρινϑον ἄντρον τῆς κυνοσφαινοῦς δ ἡ ̓ 
Δισσῶν, ἐρυμνὸν κτίσμο; Κυρξάντων, 

ν. 69. Τπροιηϊοο ριορῖογ τα ἴᾷς 
ΘΧΡῸΦ ΠΑΙΟΠΘΠΙ [14 1. 

ἰνλὸν, 
δέμας, 75 

Σάον, 
, Ὅτ 

Ρία5, εἴ Ῥτορῖεῦ ἱπιρεηάεητεπι 

ν. 72. Ὀεῆεο τε, εἴ “δρυϊοῆσα τπδιουαπι, 1 ΡΥ Π|}5 Εἰεῶῖταςε, εἰ 

᾿ς 50. πρὸς ἀλκὴν) Ηδες νετ- 
Ῥα αἰ σοπῆτιεπάα {ππὶ 
οἿΠῚ ἐνκυγοίφεσαν, αἴ Ροτῖας 
ἐπιοῆϑ εἰ ῥργο: προσεναυγοίζε- 
σαν ἰιοῤλκὴν , αυοά ΡΙδεΐμϊε- 

εἰς πριν ἀν 
72. τοΐφες) Μαυϊδεμά!πῖ5 

Πυπηοτὰβ ΡγῸ Ππρα]ατγί. [)αγ- 
ἄαπαπι δαΐθπι ἱπεο Προς, εχ 
ΕἸεῶτα Αεἰαπεῖβ ΕἸϊ1α. εἰ Ιοὰ 6 
Ρτοσπαίαπι9 ουΐαβ. ἔδρα!- 
ογαπι 4 ΤΙΟΪΔΠῚ 

πος, .π 2. δύπτα) «αῖα ἀπ αι, 
Ὀουκαϊϊοποὶ ἔεπροζο, νὲ {ξ- 
αυϊξαν, 6 ϑαπιοίηγαςϊα ἴπ 
Ῥῃγγοίαπι; δπαίδιϊε, {ὈΡΘῸΣ 

νέγοβ σοηἤιοβ, ἰάζαε ΤᾺ 
ἱπίταγ ἀρτὶ Ππηΐ,, ααεπη ἢη- 
ΘΌΪΑΓ ΠῚ εἴ μόνιον νοςσαηΐ, 
Να φυοά Πὶς ἐδ ροῖςο 
πυραίυ; ϑομοϊαῆος, εἴ 
Ρτογίις ἱπερι ΠΠπηππη. 81π|- 
Ῥπείκοι επὶπι ἱπέθ Πρ επάππι 
εἴξ, Πασγάαπαπι ε ϑαπιοίῃγα- 
εἷα ἱπ Ρητγυοίαπι επαϑίαίε 
ποτα ἔα] 86, αὐἷς πιατῖπαο, 
εἰ φιβήεπιίοϊ πὶ, ἱπίϊατ ἀρεῖ, 
4αϊ Ππρυ!ατῖς εἰ (ΟΠ 
ΠΟῸΠ φτοραῖπι ραίοὶ ἴο]ς 
Ῥογεΐ δυΐοπιὶ γοσαθαϊπὶ ἀδ 
ἄρΡτοὸ μέτα ἕῳ Οταεος ἢι- 
τηῖ, εχ δισοπθ πος ῬΑσυΐε 

ι Ιοίο- 



ὉΛΘΘΑΝΌΞΚΒΑ, 

ΘΌΤΊΠη5 ὃ στ θῈ}5 4 Ταορθήβ σαἀαιεῦ ς 
Τηγροξαδίο σογρὰθ Ῥγαθοθρβ ΡΓΟΙοΙΘηθ8: 
ἹΜογξαϊ4υ8 Πιπηυϊαΐα ἀοπάοτγιο, ἷ 
Απιμλαπι πὶ ῬΑΙρ᾽ τη 8 ἐχίβταδη οὐδαιιδν, 

δῆεο ἀθῆθο ἴθ “δ᾽15 ἔδγφυθ, σγυσίας. 
Ἡαῖαο νἱπὶ, οἵ δϑάϊυπι ἀἰτΟρΈ ΟΠ 5. 
᾿ϑροξϊαηξοπι; ἰρηθπια 6 γαϊαξοτθηι. 

ὨοΗ͂θο τ6., Ραῖτία, οἱ Τδρυ ογα ἐβϑν. 
ΕἸ, παϊαξοσιβ: 4αϊ ΟΠ πὶ 1 αἴγο σοηίαϊο 
Ἰηῆαν ΠέσΙ ἀρτὶ φυδάγαρθά!ο 
βιπρυϊατίς, αἰῚ σοτρας ἱπΌο  16η58; 
ὙΓΔηΖύδτ ΕἸΕγταπία ἔΌΠ1οα δηαίδαϊς,. 
Ζοτιηςπσση σδηϊθοσαθ ἀηΐγαπὶ ἀθδθ 
ἘἈφΙΙὩσυθης, 88 Π1|, Ππιηϊταπὶ Οοτγθαπέμπι, χός 

βοΟΣΠΠῚ; 

υαπθο 

διὰ; ἰδ, Ταγάλπι, ΔῸΣ 18. ἀϊϊαϊψο δριραννς. 6 ΤἬταςια 
1ῃ ῬΒεγφίαηι, ρον νῖτε8. οοηίαῖοθ, ἰοἶμο;. ταηαμ πὶ δ]οά 
τπατὶπια, ἐῃαταρῖτ; ἐ 

Ἰοίξρτς ϑεαιίρεν, νἷν 4ο- 
ἀππηχς. Επἢ βἔϊαπὶ ῃϊς 

᾿ : ̓θἷαπι ἀϊοΐϊξαν νϑηϊε  :- 

ἄαπυς. 
μβδεγέρία,. δπΐπι, Ῥτίπιας ΕΧ 

ἀλασῖ. ἴεπΊροτε. 

Δ4υ]ς Ρ ὁ ἀιϊαυΐμπι, ἈΡΡδ- 
αοίϊς μὴν νῚ νερρυς ἄἀοοαϊε,, 

᾿ νγ Ι  πρότη ̓  ωδνν 

δ. Ῥειϑυμνοίσηρ) Ἰϑανώδν; ς 
“ἢ εδίπι ἘΒΕΠγ πιὸ ἃ Ἰθέδιαὲ 
γεθβ: αἴδεὲ αὐυἱα τηδιϊεῖπηα 

οϑ Β 

εἢ, Αὐταῖο.. δὲ Αἰ119 δαΐδας. 
τλλυϊῃῖ8 δδαπάδε, 

ποταπάμπι». φορά 1ἴπ Ρῆγγ- οὐ ἄνερ): ἰὴ ϑαπιοίητα. 
εἴα Πιάτη, νὲ ἰεξαπίαν εἴτα 
ΑἸ ορμαπί5 [ὉΠ ο]ἴα.- ΟΔηϊ- 
νοτᾶπη ἀοϑπι νοσαῖ Ηεςα- 
ἸΡΗΝ φυΐα, γε τηφαΐξ Ουἱ- 

ἸΑαθὰ ἑαρὲς Ἠρεασόε υἱά! ἱ- 
ῥαγε δαραεῦς. Ὁ 

ϑαὰς εἰ ΤΉτγασίαε Ῥσοπισῆ- 
τοττἅπι, ἴῃ 40 δδξ δηϊζίασια 
Ἠεεᾶτες, ἤπιε Κῆθαθ, αυδπὶ 
Ὅοτγθαηΐος. οοἰεθαπί, αἰ 
τατηεη ϑᾶοῆθπι ροπαπὲ ἱπν 
{α]άπ:. ἫΝ γᾷ. 

83: 



18 
“τ᾽ ἠμάθυνὲε πᾶσαν ὀμξρήσας δῶν 
Ζηνὸς καχλᾶάζων νασμός. οἱ δὲ «τρὸς πέ 
Πύργοι κωτηρείποντο. τοὶ δὲ, Ἄοισ. ἴαν, 

ὩΥΟΟΡΗΚΟΝΙΘ 

πρὸς πέδῳ 
4“ φὴ ῃ 

᾿ " 

- 

ἸΝήχοντο, μοῖραν πτρόμμώτων δεδορκότε. 
Φηγὸν δὲ, καὶ δρύκωρπρι, καὶ γλυκὺν βότρυν 
Φάλαι τε καὶ δελφῖνες, οἵ τ΄, ἐπ᾿ ὠρσένων, 
Φέρξοντο φῶκοι, Ἀέκτροι ϑουρῶσοι βροτῶν. Ὁ 85 

Λεύσσω ϑέονται Ὑρξνον ἐπ)ερωμένον 
᾿Τρήρωνος εἰς ἁἄρπαγμα πεφνοίας κυνὸς, 
Η τόργος ὑγρόῴοιτος ἐκλοχευέται, ὦ 
Κελυφανῳ φρόξιλον ὀςρωκωμένην. ὑδ 

Καὶ δή σε ναύτην ᾿Αχερδσία τρίξος 
Κατοηδάτις ἢτύγαργον ὶ πατρὸς κότσρους 

90 

Στοίξοντος ῥουυτῶν βεςάθμων ξενώσετοι, 
] Ως 

ν, σὸ. ὅτπο ἐείπροῖς στάπάο δὲ ἱπιρον τοζάτπι ἔθιτάπι ναίδαδαϊ, τὐ- 
τἰριι5 ππππὶ οαἀεητῦι5. Ποιπιπίθιι5 νοῖο, πιοῖῖς ἀπῖε Οςιο 9 
ςοηίρεξία, οπάταηξιθεϑ., ἀγατλεῖτη15 ἀεπίθτις Ἀηἰ πη ἢ ι15 αὐθο- 
τη υϑαβ νοταηείθαρ, εἰ ἴῃ Ποπιπυπι οὐδ πα ἱπστιςη- 
εἰδτις. 

ες 82, Φηγὸν δὲ) ϑ1πι|ῖ16 εἴ 
δρυά Ἡοταίκπιπι {8 : 

Ῥ γοίη {πέρερνα ρόητις ἤδες- 
με υἱρῖο: εἰ Οὐά,. 
--- ἐς {μηρία ῥἐ{ζον 

οἰεργοποίῖς ἐμ υἱηιο. 

ἃς, βροτῶν.) ῬΗσοᾶς Βοηη]- 
Πὺπὶ δπιοτε οδρὶ;, 
ϑομο αῆες, σαοά δπ νεέτιπὶ 
“πὰ ν! ἀουῖηξ 4}1}. ΜΙΗΙ ροῦιυς 
Ἦος νἱάρείυν ἱππιόγε Ρσξία, 
ἐπ, ἀ  Ππΐο ρ ἴσος οπεπία ἰσοα 
᾿ἴΐδεγε ρεγυάρδϊος εἰΐαπὶ 'π 
δέάος, Ποπιπαπιαα οὐδ ὶ- 
δα ἀξιιεπιο,, οὐ 1Π᾿ς ξαϊῆς 

ἰζδάϊξ, 

ςδπιπιίῆος, γϑὶ (ο]εδάπε μο- 
Τηΐπδς ΓΟΠιΠτπι σΆΡΕΤΕ, 
85. ϑερῶσαϊβ εἰξἔοτπια νοτ- 
ὯΙ ναΐάα ἱπυπέαϊα, εὐπὶ ἔτό- 
φαεπέϊας οὐουγγαξ ϑαρίω εἴ 
ϑυρόω, ἘΣ νης Ὁ 
{Π1: Ἠδεὶ ἀεδέδαξ ροεῖας 9ὲ- 
ὥσω, φαοᾷ ᾿ρίαπι ἄποσαξ 
Βαρεὶ αἰϊδτὶς οοάσχ Ὑγ16- 
Ῥεγβεπίϊ5, Πατγϊαζεοις, ΔΡΆτὶ- 
Ποῦυϊο Ἀροῆοῖο {ετίρεας, 
ϑεὰ ργδείεν "τς γπαπεπα]- 
Ιὰς δ᾽ἴῃ πέφῃ!ιε ὁσάδχ, πε- 
φυὲ εἀϊεῖο, οπιπαβ Ροζίις ἱπ 
ϑυρῶσαι . ἃ ϑυραν», τηῖτς ςσΠ- 
(επεὶωπῖ, Κι Γ 

86. 



ΟΑΘΘΛΔΝΡ ΕΑΔ, 19 

Οὐληάσ οππδιαη) γαβαῦδαῖ Βυπηοξδῃς ἐδυγᾶ ᾿ 
Οταηάϊηοίας [ου18 τ 6, ταγγῖθι5 φυιάθπὶ 

(οἴππι οδἀοπθιι5.. πϑρυὰ γΘΓῸ πδέρη δὲς 
[εἴτιο ηξε οςσιΐος ξαῖο οοηροξξο:., 

Οἰαπάος αμέθη, ἐγαξξιίψιθ, οἵ νυᾶβ ἀαΐςος.. 
Βαϊδθηῖς ἀεϊρβιαίίψυο ἀοραίςθηξιθιθ, Ἐξ ῥῬΠοοῖς, 
Ουδ6 ἰῃ ἈμπλαΠΑ νιγογιι στυσθαηξ ςδ111ὰ. 
τ. Νίάθο οα ΓΘ Πίο ΠῚ δτΎΡΘπι Αἰ αΐιπ) 
Ἀὰ οοἴυχμηθαο γσαρίπᾶπι, σδηΐδ ἡθοδηάδθε. 
Οὐδπὶ γαϊει" νπάϊπαρις σοπυϊ,. 
Ουἱϊ τοῖα σοϊαπάαπι ςἰτοππηοξξαιη, . ᾿ς -. 

Τε ἴαπθ, πϑυΐα ππ||46., Αρηρτγδαι. .. 
ἡ δοϊϊοῖς ΓΤ  πιϊῖα ΠΟ 18Π1| ραΐγ18 ΠΠ10Π 
᾿Αἰρογοσίση Ὀυδηιυη) οα]σϑῃέθπι ἐχοϊρίξι 

ν᾿ 
.{ 
ὁ 

ἀπ 2} ξιυνσε ν »"} - 
φ ἐς φοιῇ ᾽ 

τ ΓΓΡΙΓΟΣ 

ὃν, 86. Νιᾶδο Ῥω δοίη ενετνμο! τἀβεόνεια; πλὰξ εὐδξειπὶ τ ταρίετις 
ἄατῃ ΗοΙοηαπι., [οὐ18 οΧ ΟἿ [,οἤλ6 Αἰτατη, 

ν, 90. Ἐτρὸ τὰ, ὁ Ῥατὶβ μίοϊιο, Τιαςϑάδοιποηφιη δ15. πος ἰδῆ τὰ 
οὐ φΑ!θ ΠΤ ᾿ψιβδμεὶ αυζ. ἂς ἔοττὴβ τῆστι Ῥξαξηπν, δες 

φαδὶο;, 

ἮΝ 86. τὴ Ῥατίδεπι ταρτὸ- 
τεπι,.. ϑ.. αυΐς γρυνὸν ΠΑ Ιΐ, 
«τουτὶ πὶ Θχροποί, εἴ βοαῸ ἦα 

αὐἷάε ἱπέεϊ σεξ, αὶ οἐτη 
ἱπέζα, νὉϊ ἀε Ῥμἠοέϊεις πρ 

δολίων Ῥτορέεσ Ἠξεῦθαξ 
ὨΠπΊ, 400 ΡῬΘΓ ἴουπὶ 

β ἃς ἔδοοπ ΣΝ ἱπά σα αιασ, 
ομΑἸ]αΐσπι νοςαΐ Ὀτορίεσ γ8- 
τ χεαι, 40 νεπΙτατ.. 
τς 87. τρήξωνος.) Ἠεΐεπιδ. ̓ 
᾿ἀῦθπῃ ρτορίεν Πδ᾽ἀϊπεπι ξο- 
᾿ Ἰμπηιθαπι) νος: ς8ΠΕ6πὶ ριΡ- 
' ἴετ ἱπιριαἀεηεῖαπι,.. ΝοῦΙπὶ 

Ι. 

᾿ 
Ὶ 

εἴ εὐἰτα μά Βοπιοχίοιπη, 
ἀν ἂν ἀξ 

τ“ - 

τὰ, Φιτρὸς ει εὐίτῖδ, 

Β 2 

᾿δνεκ ἐμδο κυγός, ) ὲ 

Ψαυϊίατοπλ ἀοἰπάς [απ Ῥεο 
ἷοτα τἄρβοϊ; πος ΘΕ 1 ἴρηοία. 
ἔθ υ]α Ἰουΐϑ 1 ἴπ οΥζ πῃ σοπ- 
γουῖ, εἰ οὐἹ ̓ [ιεάθδ, εχ φῃο 
Ἠεΐεμα οὑπὶ Ὀϊοϊξυτῖς ῬῖοΣ 
ΠΉΤΑΝΩΣ 

οὐ. Καὶ γμὸ ̓ ΓΤ 
δά Ῥανΐάεσῃ ἴπ Οταρθοῖαπι πᾶ- 
γἱρεπίεπη. Αςβοσα ἢ νὶ εἰξ 
ταχέα Ἑδεπδγυπι, 8 Τα. 
ἀδεπιοηεαι ἰΐατ. Ρδὺ Ατηυπι 
ἐπέο!ΠΠσὶς πα αϊα; εταΐ εῃΪπὰ 
Ῥαγῖς ρϑίϊος εξ αρτίςοία, τα 
δῃίίᾳμο, 

93. 



ΟΦΌ ἰαΟΡΗΚΟΝς, 

Ὡς πρό; ̓καλλθς. τον" ϑυῶκίτην τριπλοῦν! τς Ὄ 
᾿Αλλ᾽ ὀςρίμων. "μὲν ἄντι,. Ν ὡς ὁ δ΄ 
“αὶ Λᾶν περήσεις, ἐντὶ δ᾽ εὐχείλι καύπηξ. Ἰὰ 
Καὶ μηλιαβμῶν, ἡδὲ χερσ' ἥ ́ς πλούτης, Ὁ » 
ὙΤράμπις σ᾽ ὀχήσει καιὶ Φερέκλειοι “τόδε ἸΏ 
Δισσὸς σαλα μξας κὠπὶ Γυϑία πλάκοις, ἢ ; 
Ἔν οὗσι πρὸς, κύνεροι καῤπύλῃς σχάσαξ ᾿ 
πεύκης ὀδόντας, ἔκπορας, λυμμυρίδος, ΤΎ ὌΝ 1 

Σκαρθμ ὧν ἰωύσεις εὐναφώσσωνα ἐὐλον στοῦ ΒΑ͂᾿ 

Καὶ τὴν ἄνυμφον πόρῤτο κπαπάνὴ χύμυλιν ΤΎΠΕΟΟΝ 
᾿ Δυοῖν πελειοῖν -ὦ γυμγιανκὴν, ΠΡ ΟΣ 2501} ἱπῦ 
Καὴ δέυτέραν δὲφ θρεὺν βρόχων τῇ 91 

ΧΈΡΓΓΩ; ὍΝ τ ὌΝΩΝ οἱ ΡΕν: Ἷ φἕε ἰαμῶν 
βε ὙΕΤῸΣ ἐμ δυ βου ὁ ἀσυχριϑι 

' ᾶΦ 94. 5εά Ρτὸ βαβυ!ς Μαΐοαπι οἱ ἰδῆ, νεθευτ, τεαϊιοῖος, ἐν εν 
Ῥτδοίορι., ΟἿ, εἴ Ρεάο, πεῖς α Ἰ»Βεγεοῖο ἐχἤταξια τς 1,Ἂςε- 
ἀλθιη Π6Π| νεῆεξ, 

“ν, 99. οι δα 84 Ροχβπλ ἀρρε)θηβ, παρ! α᾿α μαρϊραήορε ἀϊπεμτρα 
ὩΠΡΠΩ δον, ΟΣ , ἥ ᾿ς ΦῚ ἡποοὶ! ΠΡ 

ΠΝ Βι ἐς Τρ σε ι 

εὐμι ̓αύδῥωλν βρωρίννν. φῴου ΡΥ ψηπνεναῖστν Τα ΟΜΝ 
πλαΐς.) Οὐππν ἄς ἔγῖατη ἄεα- νυθβ. 4υδπὶ Βοπιεξ 3 Δαν 
ΤῸΠῚ Ρυϊουϊευδίῃ π6χ. 4- 
[ΡῚ ἔμ πὸ ἮΝ ἴῃ 144 

6 ἤαδυϊα ράΐεσπα. ὃ. Φερῥελξιο 
ἢ Ἂν γ1 Ραυΐάϊς Ἐἰεβαμ απ. Κιντις- τι το 
τῶε ἀείςρ τὰν εῆοξ γοῖδε νἷ. δτῆξ, ἐδ τάθημ, ᾧ 
ἄεγε, καῖ ριηννο, αὐ ΤῊς- εἰ υϊάϊις: μμδ: πάρα. 
θαπυπιτ πἰβ οοπ- ας ἀμοὲ ϑίφεο ἀἠδὶᾶ; ἃ 
τἰρ απ, φαξππδαπιοάιπι τἀξχε τ΄ μδονὶ δὴ ΑἾΨΟΟΥ 
πιοπεῖ Ὁ δδς. “πιο πουῖῖ. ᾿ τ Τδηβα δσναμέμο. Τὴ 
ϑνωρίτηγς ογεδάϊτος ἢἰς ς᾽ ῬηΡ, , 
ἀεθίἐηαἰοῥόη “ «εἴ Ἰαδϊοοπι “ Ὃ δι ϑῶοιο 

4. ὀρ παμθεβ οὐμώ υρίδι Ξ: 
ι [πε ὀξριμα, ἐΧ Ηεΐγ- γω ἈαῚ ἀμ τῇ 

ἔμο.ἢ ϑ.ΠοΙἸαίτες επίπὶ δε Ὁ 

Βαϊ ποϊπτοσ ΜΙ θα  8ο 

ἀν 

ποίαϊ, 

. 



ΓΤ ΎΥΥ ΣΤ Ὴ 

“νι 8πί6.,. ἤδεηιὰο. ἥμιν Ἰῃ 4ΙσΘ πη; - 
ΜᾺ Ρτὸ ἤαΡΌ}15. φυϊδούη. ΜΑ]Θ4Π) 
ἘλῚῚ1.4η ἰγδιῖοῖθβ: ῥτὸ ραθυίοίο γοτο Ρεδοίορί, 
Οὐ θυ 6... οἵ το πιο τοντοῆτί, , ἐφ 
Νδ 5 [6 οἵ ῬμοΓγθοΙοἱ ῥὶ ἀ65 νομθηῦ. 
ΕΥ̓ οἴδια σϑηληᾷ,. βἐ, Ἵγτμ! ἀραασγα 
ὙὉ1 συγαος δά Ῥοίγας ΒΉΡΙΘΩΝ 1. Ὁ τὼ 
ΝΝαιυΐὶβ ἀθηΐοϑ, ᾿ἀοῆιπι ἸΠΒΙ δρηΐθ8, ε" 
ταξεισα δον Τἰθογαῖ8, ψρῖπθ]6η} οἰαίΐοι: 
ΜευΠείτ γα πη 4116 τρί η5 Πρ Ὸ5 ΤΟ ΠοαΠῆ. 
Ὀυδγίιπι σοΟἸ απ] δαγτη ἔθέα οὐ δίαπ,, 
Εἰ 1 [βσαπάᾶ ΘΧΙΘΓΠΟΓΏΠ Ἰαφαβοσιμνν ΤΘί8 

"Ζ. 

2: 

ΨῸΝ 
ΓῚ " 

σὰρ- 

ν. 103. Ἠεΐοπδτη, (βραγαταπι ἃ ἤπαῦι5 ΠΠ1Δ0 115, ἈτηΣ ΔΤ ἐ ες 
| ἔσπς. οἵ Ὀ]5 1ΔΠ1| ἱπ ΘΧΙΟΥΟΥΠῚ ΠΊΔΠ.15 νΘΠΙΘΠτοΙη (ΡΥΙτς ἔς. «ἃ 
' . ΤΒείοο ταρταπι) ἴῃ πιρᾶϊο Βαςςῃδιιὴν εἴ Κοποοτῃοᾶς (λουϊβοῖο . 
ΠΤ οοουραἴαπι, τὰρὶο5., εἴτ᾿ 

φαΐ ἤδἰεπα, ροϊοτίαβ ἃ Ρατί- 
ἄς. Αὐςαρεπὶ ἀϊοἘΡασίάςπι.. 
Οὐοπιοᾶο Ροπῃΐβ ἔογαθ ςᾶ- 
Ρἰβπίσι; ἀοςεῖ Οσταίϊας; 4φὰο 
Ῥογίπεε {Ππᾷ σιγρῖπ: 

ο΄ Ογμμη ρηπίσρα “δρτηη 
Ο 7ονηοίαῖπο μέππαε: 

οἴ 1μςσδηῖ: 
-τ ἀμ ραπίαος ζὈγηηῖ- 

οἰη6 σὐγηος 
ΟἸφμοας οὐογαξαρ ηῃο:Ή θη: Ὁ 

Ὡ χορ αὔγα ροπησο: εἴ 
ϑεπεοᾶς ἱπ|ῖο Ηἰρ- 

. πὰς ΓΟΧΊΡΠΔΠο5. οὐϊας- 
4ις ἀἰξιῖο οαπὶ ΓΥΠΟΡἤτο- 

͵ πῖοα Ἰθάοπὶ σοπιρδγδίαγ, 
] ἡμαννο, δ βμῦ Τὰς εο- 

᾿πππ|ῦᾶ5 αἸοἰς Τρ|ἰρ;επίαπι εἴ 
᾿ Ἡετγπιΐοπεη, ΑἸΠ ἰοίαπι Ηοτ- 
τηΐοποπ ΟΧ Ηεϊεμα ΘΘΠ 8 ΠῚ 
ον θλνς ἦν 

- 1Ο2. ἄννμφον) φομο τοῖον 
ἔτονεῦς πολύανδρον, Οδηΐοσιβ 

122). ΘΟΔΙσοΥ; υἦγο- 
᾿ ΓΆΣΗῈΝ νῆᾷο οπηῃε5, σα Π| 

᾿ πηθϊίο ἢ ΠῚ ἰϊοῖοτ, ΕΣ τηϊπῦ5 
᾿ ΡοΪγΕ: Ριδαγηϑοηεξ 

«οπίοχίοϊ ἃ [ΠῚ πε, ηιαῖο τῆδδα μμὰ 
παρταγ ΟΤΆΓΗ ἥδ ας οἸ]οςα- 

ΡΩΝ οἰαπαατ ΤοΥγοΥς να:- 
24. Κ. 

Ι εἵ ὲ 

ΕἾ Ἔ 3 

Ἄ 

“Ἔ΄ ΙΟ Δ. δεντέραν) Ῥεΐὰα ο 6 ΠΪΠῚ 
4 Ὑπείθο ἘΡΟΜΕμ ναρεὶ 

17. 

Ηδλης ρδηπαπὶ Ορρίδπας 
δᾶμα πολύχροον ΔΡραΙΪαξ, εἴ 

᾿Αϑς τὸ ἈΡΩὶ 

τος, 
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Αηΐτιν ἐμπτούσασαν ἰξευτ
ξ, πτε εν το κι 

Θύσησιν οἱρμοῖ μηλάτων τ 

ΤΥΦΟΡΗ ΟΝ ὁ 

Φλεέγεσαν ἐν κρόκῃσι καὶ βύνη ϑεῦῷ, 
Θρέξεις ὑπὲρ Σχανδειοιν ΠΥ 
Αἰϑων ἐπακτὴρ κωγχρλῶν οὐγρεὺ 
Νήσῳ δ᾽ ἐνὶ δράκοντος ἐκχέας π' 
᾿Ακτῆς διμόρῷε γηγενᾶς σκηπτδχί. 

ἴλ8 τ' 
᾿ 

γον, 

ἄχ δ τὴν ἥννν ἐ τ ὐ Ὴῦ 
᾿ . 

" “ ἡ “ἢ ῃ 

᾿ δ {ὦ ᾿ ν Ἷ 

ἭὋ 
2 

Τὴν δευτέραν ἕωλον οὐκ ὄψει Κύτριν,. 
Ψυχροὸν παραγχάλισμωο, κοὶξ ὀνεερώτων 

Ψ. 1οϑ. ἴῃ Αεσγρήντι οχαἴταπ 5 εὐπὶ Ῥγᾶοδα δος. 
ν. α1ὸ. ϑεᾷ οὕτῃ ϑαϊατηϊης, ἰὰ Ατᾶςα, εἃ Αὐαΐι5 ἢ 

1Ο 5. ἑμπτοιίσασαν,) Τί 
Ῥοϊζεσαα. [όοἷς, (δηΐοσις 
ἐμποίσασαν ΔἾ τ ,ἐωπεσᾶσαν; {68 

«οὐά. νετο νγιςςθ τς. φοπ- 
ε ΔῈ ΔΙΘΥ ἐμπέσοισαιν. Ἶζες, 40ο- 

ὦ {ἐπῆιπι, οοάεπι τβαϊε, Κὰ: 

᾿ τοῦδ, Θύσυσιν) ὨγτηρἢΪς 
στλαυϊηῖς, ααἰθος Ηδίοπα [8- 
εὐἰβοῖθαί, ἑοτῆπῖο φαοάαπῆ: 
Γ ΠΟΙΠῸΪΝΙ νοϊαπὲς ἰεγτῖτὰ : 
ἔλπΊθῃ Ροίείξ ἢος εἰΐδπι δὰ 
1 τηϊυπὶ ἕο ἥπηι τοξοσσί, ἀς 
8ο ϑιαίας ἑεχίο :; 

-΄- 4μογίος απίμο ς γεβε- 
7212 ἀρ Ψ ΜΝ 

Σεμεοτποδ σοηη Στ Εὲ ἀπι]- 
κα αα ᾿ΐτεογα ζζ[}α 

Τοηρείξατε υϑμῖ:. ---- 
[ποπὶ χαΐάεπι Μερδγοπίος 
4αοίαπηῖς (Δεν᾿ βοαθαπί, πεὸ 
ΤΟΝ εοἰεὈγαραπέ εἶμι5 ἰδυῖα 
Ἐρίφαυτῖϊ Πϑοοπεβ.. 

1οὅ - ΤΟΊ. Θύσυσιν»-κουὶ Βυύνῳ 
εκ.) Ουἱᾷ Ηἰς ΒαοοΠὶς οὰπὶ 

: πιοῖες οἱ Ἰοαῖς 

Κε- 

ὭΟὨ Ροῖ- 

Τιουςοίποα οσοπϊαη  οηΐς ᾽π- 
τογζοάσε, νὲ σοπηπ πὶ δον 
ἢςῖϊ Βοποότα δῷ Ησΐοπα αἢὶ- 
εἰαπίαν, ἢ 4.15 ἑοτταῖῆς 4π86- 
γαῖ, ἰς Τμερας, σοτππηιποπὶ 
νέταγ ἀπιητιθ Ῥαξϊτίαπη., σορῖν 
ἐεῖ, Βοος 5 πίστη, (σαϊφ 
πιΐηϊταο. ἴχπξ Βαςοῖιαο) 86- 

μας εταΐς 
Οαάπιΐ, περ: - ἄκων 
διιξθτη (απίεα }»6) ρατϊέον 40 
πος (βάπιο) ρεοροηϊξδς 
Δάδοσιοδ ᾿ρία ΒασοΐΣ πηδΐετς 

“108. ϑρέξειρ) ἴπ ΣΕ ρον ρίαπι,, 
40 Ῥαγῖς πρέπον δι αἰ 
(εἣϊ ἰοπιροῖζαίς ἀοϊαεις εξ 
Ἠετγοάοίο ἰε ἴε), φασὰ αϑρατ- 
ταπῖς Πϊ πιοίπογεῖ, ϑοαπάθβ. 
Οἰθιεγοσαπι εἰξ᾽ τϑιιαῖε {δν 
οὐπᾶσπι Ραυΐδη. δὲ ϑίορ μας: 
πὰπΊ, ΤΊ πογαϊάϊς ἱπίετρτεξ 
ἄυδϑς αἷΐ εἰἴε. ἴῃ ΟΕ ον ἶβ ντο 
Ῥε5, δἰΐεγαπὶ ἱπίαϊδα σορπον 
ταΐηοτῃ, αἰτεγᾶπι ϑοαπάθϑπ, 

Αερῖ: 



ὈΛΒΕΑΝΡΚΑ.. 
23. 

ΟλΡΕΠΔΠΊ ᾿ΠΊΡΙ Πρ ΠέΘηῚ ἀρ 15. ΡΟ πη, 
ΒΈΟΦΠΙ5 ΓΘ. ΘΟ ππὶ Πἰδάπιηα 
Τη Πέογο αἀοϊοπίομ ἔα Ἴ ουσοΐῆρας, ἄδαδ, 
Οὔττοϑ αἱΐγα ϑολῃάθδΠ) δὲ ΑΘΡΊΠ ῥτομηοπίου Ὁ Ρα 
Ἐχυ]έδηβ ρυδθάα νϑπαΐου νΠΘ]6η8. 
Ἐβαΐο αὐΐοιη οπρίάϊηθ τη ἀτασοηΐβ ᾿ηζαΐα 
Αὐιῖσαθ, φαιοά ΘΠ ΒΙΓΟΡΠΊ5 (θυ ρ 6 Π46 ΓΟΡΉΒΠ), 
ΑἸτοσγαηι ν8Π4Π)| ΠΟ ΘΧΡΟΥΘΓΘ Ψ ΘΠΘΥΘηΝ, 
ἴπᾶῃ ΔηΊΡΙΘΟΧΑΠΊΘΠΕΙΠΊ, εἴ νδοι]5 μΝ 

ὶ Ἐ 
᾿ 

τ δε15 νἱζεῖῖας 64 ἔγυὶ, {εἀ εἰς ἴοςο ἰπδης Εείοπας Πυπηϊδογαδι 
ἀπιΡΊ οΧαΌοΥ 15. 

Ἄερίμς οἵ ΡεΙοροπηεῆ Ρτο- 
τηοπίοσξιπ. 

τἴ0. Νήσῳ δροίκοντος.) 54. 
Ἰαπιῖπε, Αἐεῖσαθ ντθο. 4 1ὰπὶ 
ἄτασο φυοπάϑπι ἐπε δεϊ ἃ 
Ογεῆτεο ροίξ ἱπίοσίθεδιιβ. 
Ἡὰς ρετεϊπονε υἱάεϊαν Ηο- 
ΣΟΥ ΠΑΥΠΊΘΗ: 

Νήσῳ δ᾽ ἐν Κρανοΐρ ὁ ᾿ἐμέγην 4ι- 

λότητι κρὶ  εὐνὴ." 
Ὠὶς οπῖπι Κρανοΐῃ φιυ ἄστη ῥτὸ 
᾿Ατϑίδι ππταπέ. ΒΙξογπιβπὶ ἀϊ- 
εἶξε ΕὐΙςἐΠποηΐαπι, φαΐ ε ἔοτ- 
78 Ῥγοογεδέις, ἔδυροπεῖς [α- 
δῖ Ρεάες, εἰ Αἰποηΐς τα- 
Φπδυϊε; Π81) δὺ ἱἵρίο Ατῃε- 
πῖξηΐες πυποιραπίαν Εὐΐ- 
ΤΠ οεϊΐ, 

11Ὶ. οἐκτῆς - σκηπτεχ ας) ΠῚ 
Θεπίεαὶ ουπὶ ρῥγδεοβάθηι- 
θυις, 68 ἱπίεσ 8. ἢς εοῇδεο- 
τεπῖ: ἴ ἐμίμϊα Ὠναςοημῖς, 
οἰκτῆς, ἷ. 6. 76 6} ἐπὶ Ατεῖσα, 
σχηπταχ ἴος (ρϑσ ἀρροδεῖο- 

τ" ἵ. α,, Ζῴαε (Λιοα) ᾿ 

Οἰτετοης, διμόρφε γηγενῶε; ἱ. 8. 
Εντείμἠοηλές 1) τὸ τρία νἱάθ 
Οπτεσὶ ποΐδπι δά ἢ. 1. Κ. 

112. ἕωλον - Κύπριν) ἽἝωλος. 
Ρορτῖς. μοι ογημην, ΡΥ Ια: 
πηι χη ἀεποίᾳί, εἰ ἔτο- 
φαεηεῆπιε ἄς οἷδὶς νίθγρα- 
ἴαγ. 1Δπ| σὰ πΊ, 4186 Πείζεν- 
μᾶ {ππί. ποι ργλμηηγ (εὰ 
ἐξογώη; δα ἰδεδηΐας. ραΐοί, 
ἕωλοχ 1..1. ε{{ε ἐπεξάγησωι ργαδ- 
σοάοπεῖς, δευτέραν, ποῈ ῥτο- 
᾿πᾶάς ἃ (απίοσος (4ὶ δά νεὺς- 
Ὀύπη νογεΠῈ νϊε ν᾽άουϊ) ρον 
παν ἤ οηοΥ 15. ἴδ ΤΟΥ 216- 
γαξαη; νεῖ ἀε ας. ϑεά 
ΘῸΠΊ ϑοα ποτὶ νεσῆο μαυά 
ἄμθις εο ἱπάυχοτσαϊ. Β. 

117. Ῥυχ ρὸν.) Βδτῖαϊ οπὶ πῆς 
φυσππὶ πη ΞΕ ρυρίαπι γεπη]οῖ, 
Ῥτγοΐοθις Ης] 8 πὶ Δάοπλΐῇ, νέ 
(αφαΐζαν, τοάάϊξο εἶπ ἤπια- 
ἰδογος οἰιπΏ 4πὸ Ττοίδιῃ ἰ}ἰς 
τϑάϊιε, ΑΠδπεϊαπίαν Παῖς Πὲ- 
βοτῖας ϑιθποῃογῃς οἐ Ευτὶ- 

Β 4 ' Ρῖάες: 



Κεναῦς. ἀφιάασων ὠλόνησίι δέ 
Ὁ γάρ σε συλλέκτροιο. Φλεγ 
Στυγνὸς Τορώνης, ᾧ γέλως λλν λ΄ ἐα 

τυρορηκονας 

Καὶ δάκρυ, νῆϊς δ᾽ ἐφὶ καὶ τητώμενος ᾿ 
᾿Αμφοῖν, ὁ Θρήκης ἔ; ἔκποτ εἰς ἐπωκτίαν,. -- Ὁ τ 
Τρίτωνος ἐκθολοῦσιν ἡλοκισμένην, 
Χέρσον, περάσας, ὀχὶ ναυατῃ, φόλῳ, 
᾿Αλλ᾽ ἀφίφητον οἷ οἶμον, οἷά τις ̓ 'σιφνεὺς, 

ὥνος ἐν σήραγγι τετρήνοις μύχξς, Ἑευϑμῶ 
Νέρϑεν θαλάσσης ἀτραποὺς διήνυσε, 
Τέκνων ὀλύξας τὼς ξενοκτόνους πάλας, 
Καὶ πατρὶ πέμψας. τοὺς ἐπηκόξς λιτοὶς, ἢ 
Στῆσαι παλίμπουν εἰς πάτραν , ὅϑεν πλοίνης, 

ἸΠαλληνίων ἐπῆλθε, γηγενῶν 

Κᾶνός σε, Τουνεὺς ὥσπερ, ἐργάτης δίκης, 

; πόσις. 

ο χ20 

τᾷ 2 

τροφόν 
Τῆς 

ΨΙΎΥς. ΝΑσΙ μήδετο Τοτόπες, Τρνειο,, δοηΐϊαχ, αοὶ ΡῈ Ἀ|16- 
τη, ὙΠΊΟΙΣ ἃς Τεϊεροηὶ, Ἰητεσίσαπη πες ἀοῖςς, πες ᾳαυάει, εἴ, 
4 4 Νερταηυ μαῖα ππροιγαῦιτν, νΓΡ του ΘΠ (ΔΊΟΥ - 

ὨΔΠῚ Δέβγρταπηι τεάϊτεῖ., νῃάς 1π ̓ Τηταρίαπι ΡΠῸ5 γεπεγάζ, -τ 

Ῥίάος; συδπιάθαπι. Ηἷς Ταὰ- 
ποπὶ ἴος ᾳαπι ἐεϊδαΐς, ἄς 
τὰν ῆς αἷε ἰηἰπῖο. Ἠείεπαε: 

᾿ Δίδωσι δ᾽ οὐκ ἔμ᾽, αλλ᾽ ὁμοιώ- 
τ σασ᾽ ἐμοὶ 

Εἴδωλον ἔμπνᾶν; ἀμ ξυνϑϑσ' 

ὕπο, 

Τριοΐμος τυροΐννε παιδί, τ 
115. πόσις) Ρτοΐοιϑ, 
τιό. ᾧ γέλως ἐπέχϑετω,) 

ἐΥναυπ πεοίντθῖνιν μαμω 
νιν ας ἴλοετε νἱάείι) 
φαῦπι ἰπ ΤἬτγδοϊ Δ] νεπτει, 
ἄτπος εχ Τότοπα Ῥγοογοαῦῖξ 
ΠΙος, Τιπο πὶ εἴ Τεϊερο- 
παπι. ΤΠ φασπὶ Πούρ᾽τες οπυ- 
658 [υξὰ νἱξξος οσοἰάδτοπέ, 

Ρτοίρῃς ἴά ϑορτο ξεγρῆς, 8 
ΝΙερίαπο ραΐγε ἱπιρείγαυϊέ, 
γῇ Ρεν {πριοιγαποᾶπιὶ 406π- 
ἄδπι ςαιθυΠ8ΠΊ ἴῃ ΑερΥρ- 
[απὶ τϑάϊτει. Ροΐήξεα νὉΪ τε- 

᾿ (ἴυϊα, Πιῖος πος δῷ Ηδεςυῖδ 
εἴ ἱπίοσξεξιος, πες σϑυῖίις 
οἷ εοταπι οδίξα,, 4υ1 Π}11: 
πες εεἶδπι ἀο αἷς, φαοπίδπι 
ἱπιργοδὶ ἔπογαπί. δὶς ἀρυά 
Ἑατίρίάεπι ὙΠοίξες,  ἱπτεὶ- 
Ιεᾶο Ηΐρροινεῖ ἱπτουῖσα δ 
Οὐ ἥδομαι τοῖσδ᾽, ὅ ὅτ ̓ ὠνέχο 

θομε χε καχοὶξ. 

Νες Ποῦ ἀρᾷ Ρίδίοπεπι 
Ῥῃδθάο πιοιϊθπίθ. δοογαῖς 
δὶ δςοϊ τε τεξοσέ. 

120. 



παν πὰ υ  ππ  νὍπὰππρυδ τ πο  ὐββκ τ μμῳμρεοὌοΨΨΤΨ Ψλ.“Ἕ«“«““  ῃὍςὝ ὩΦΦΦΞο----- 

᾿ ᾿ ν᾿ 

͵ ᾿ ᾿ 4 

᾿ΘΑΘΦΟΔΛΝ ΙΑ," 

Ἐ ἴοππο Ῥραΐῥαῆβ ν]πίϑ5 οὐδῖϊο, 

Ὡ 

ἌΝ αν [6 ̓ πῸ]{π|8 ῬαΪοργάθδο σοπῖπσὶς. ᾿ς 
ἸΜαγίξυϑ ΤΌγοηδθ., 4 τὰ αὐπιηθε 
Ἐὲ ἰπογγ Π}18; ΘΧΡΘΓ5. δὲ φαγθηβ 
Ψψίγοσιθ: 401 6 ΤΑταεῖα. 4υοπάδηι, ἴῃ Πιοταῖοιν 
ἍΠῚ [αἰσαΐαηι Θχοῦσηθαθ.. 

ὝΓοεγαῃ ἰταϊδοὶξ, ἤθη ΠΔῈ8}}- μερδδβλοροιο ᾿ 

οὗ 1ηθ18 νἱᾶ, ἤσαι [αἷρα. 
Τὴ Πίαίωα σαῦθγηδθ ΡοΥξογατ 5 μα κοῶν 
ΦΠΙΘΥ ΠΊΩΓΘ 6 Σ δοθῇ 8. 

Τὴ δοτογαπι Ποίριοἰάαβ5 Γυσ!θηᾶο. οὐδϑὰ ὼ 
Ῥαΐτί 4116 Ῥσθοθθ ἑμηάθπάο ἱπηρθίγαῦ 1165, 

ν, τ28. Ἧτο τρίτα τὸ, ΤΏ ΦΊΔΙ 

120. χέρσον.) ᾿Αεργυρίαπ), 
. 484πὸ ΝΠ 9. ααοίδηπίς. 86- 
ἤδίς (προυθθπίθπης δου πάαδί; 
νηάς ᾿ηἴτα ϑερριπότοι γύα! νο- 
φαηίατ, ΝΙαπι εἴαπι ΑΡΟ]- 
ἰοπῖος. Τιβίοπεπι γοςσαί; 

καὶ ποταμὸς. ἐρέτων καλλίῤ- 
ὅοος, ᾿ς ΟΤΗΙ, 

Ἄαπι, νέ εχ Ηεοδίδθο ἐγϑάϊ- 
ἴὰγ, οἷϊπι (1 ποπιϊπαίΐαβ 
Οοδαπαβ, ᾿ΑερΥρίὰβ (νέ ἃὉ 
Ἠοπιοτο), Αεξοβ, Ττίοπ, ἃς 
ἀεπιῦπη ΝΙας, ἃ ΝΙΟ φπο- 
ἄδπι Αεσγρεὶ τεσα. Ρα]16- 
τιῖαπι ἀἰοῖτ, 4αδε ροίζοα ΡΉ]ο- 
Ἐτα οἵδ νοςδἴρ, ἰεἴϊς Ἠεγοάοί. 

128. Γενεὺς.) 15 φαοπάδπι 

Β 5 

γε 6 τϑάποοπι Πῆθγοὶ ἴῃ ραϊτίαπι, Ἔχ 40 Δ στο 
Τη ῬΑ Ἰθηϊη}) νοπογαῖ, πυϊγίσθηι σὶρδηΐηηι: 
116 τ, ἰαηφυδην Θυηθυ5 πὲπι46. τιηηῖον, 

ἐ ἐν 

Αἴτέτ αυηεῦβ, Αὐάδυίϊη. τὐδεχ 
τ Ἐνπὰς., ἃς ὙΠἠειηὶ 19 (ασοτᾶοο, Ἡεΐεμα τα. Ρυπαῖς, εἴ 
ῬτῸ ΠῚ ἴῃς ἰάρ!ασι δι. αἰδηςῖεΐ, ᾿ 

Ϊπ Αταθία ᾿πἀεχκ ΣΙ Ππιὰς 
ἔαϊε: σφ παῆς Ῥτγοΐδαπ σοη- 
ἔεγί, Τσοῆπαθα νοςζαίασ Τἢε- 
πὶς δα Νόπηεῇς, 20 Ιςμηὶς, 
γέθε Μαεαοεάοηΐδο, δουππάθπι᾽ 
ϑιγαθόπεμ εἴ ΘΓἘΡἢΑΠΈΠΙ, 
4υθὰς ἢϊς αἰοπεου ροίΐας, 
αὔδπιὶ 5. Β]14{{Π|. ΤΙ οἄοτυς ἡ 
ἴῃ ἘΡ δι ΉΠῚ. 

᾿Αδρήςειαάί τε δία «αἱ αν 
σε φυλάσσοι ὴ 

Ἡαρϑένος ἡ πολλοὺς Ψψευσα- 

μένηνέμεσις. ἰᾷὰ ε([Ὦ, 

Αἀτγαῖοα, ρύεςου, ἴα ἀϊιᾷ, 
Το] παεβ64:5 νἱῦσοὸ 

(ὐοπίογαες, πταϊέος [Δ]- 
Ἔ]ετὸ ποτα 468. 

122. 



Ν 

26 

᾿Ἐσεσξολήσας 

, ΤΥΘΦΟΡΗΒΚΟΝῚΒ 

Τῆς 5᾽ ἡλίαἰϑυγατερὸς Ἰχνοίας βραξεὺς, 
, λυγρὰ, νοσφιέξ γάμων, 

ΔΛίπτοντα κάσσης ἐκβαλὼν πελειοίδος: ἢ 

Ὃς, τῷ Δύκξ τε καὶ Χιμι μμοιρέως τάφες 
Χρησμοῖσ ΐ ᾿χυδούνοντας οὐκ αὐἰδέμενος, “ἢ 

Οὐδ᾽ ᾿Ανθέως ἔρωτας, ἐδὲ τὸν ξένοις 
Σύνδορπον. Αἰγαίωνος ὡγνίτην πάγον, ΄ 
ἼἝτλης Θεῶν ἀλοιτὸς ἐκξῆνοῃ δίκην, 
Λάξας τράπεζαν κἀνακυπώσας 9 μιν, 
ἼΑρκτϑ τιθήνης ἐκμεμωγμένος τρόπους: 
τοί γαρ᾽ ΨψΨαλάξεις εἰς κενὸν νευρδς κ)ύπον, 
Ασιτα καἀδώρητα Φορμίζων μέλ. ῸΟῸ 
Κλαίων δὲ πάτραν τὴν «τρὶν ἡἠϑαλωμένην ἐν 

΄ Ἵξη, χεροῖν εἴδωλον ἠγκαλισμέος Ὁ ᾿- 
Τῆς πενταλέκτρε ϑυοδος ἸΙλευρωνίως:. 

Γυιαὶ 

νυ. 135. ΤΙΡΙ, ἰπαυδᾶπι, 61}} ες ϑρανίδηος, Ὑτοίδα. δὰ (ἘρΌΪοὮτᾺ 
δοσπηλ ῬγοπΊθπει ας ἤξβοαητοθ, πες Απτῆεὶ διποῦοπι, (τε πὶ 
ἐππρτουο οοοϊἀογὴφ, 
τεάϊτιος, οο ἔπρσετας.) πὸς ἀς 
Τα γτίαπι, 4086 το οἸἰτη 
ἍΤ ΡΤΑΡΝ ᾿ 

132. Δύκῳ τε καὶ Χιμοι- 
εέως) Π|οταπι Ῥυγοπηείοῖ, 
ποτα πΊ ἔδρα]οσῖβ ἴῃ Ὑ τοῖα 
ἀπε ἀαὰπηι ποπάαπὶ εἰἶδῃς 
Συῖ δέξο, ἔαπιος δυυΐεπι ϑρδτ- 
τος Ῥργεπιοσοῖ, σείροπαϊε 
ἌΡοΙο, ποπ δαπῃ δηΐς σϑία- 
τοταπα, 4απὶ ϑραγίδηυβ '8}1- 
ἥὐϊς Ττοΐαπι ργοΐεξας, δά 
δος ἐδραϊστα {ποτὶ βοατοί. 
Τίααας πυη{πἪ ε(Ὁ Μεποΐδιι, 
εἰ ἃ Ῥείαπιο ΡῬαιίάεηχις Πο- 
ἔριο δοσορίαβ. Απίπεις 

ἔα Απίοπουῖς δ ας, 4ιθπὶ 
φασι ἀππαγοῖ Ρατῖβ, οἵ ᾿πίοσ 

Ιυϑεπάυπι ἱπηρευάεπϑ ἱπίρυι- 

βοαὰς ἐμιι, ξεξαείμο,. ἴπ Ογβεοίατα 
Βούρητι τοιιοτΐεις, ϑυζως ΠΙΑῸδ. 

ἰεϊφυῖς » ἀφεΐετς τμο ἱπιίτατι. 

ξεεἰει, ἰάδοφις ΠΟ ἃ Ρ8- 
{τε πιείπεγοί, σὰπὶ Μεποίδο 
ἴπ Οταεοΐδαι ἀΠ ς ο{Π|, 

᾿ Α, ᾿ 

125. καγον) ϑαὶΐς εἴ πιθπ- 

ἴλε οοπίοτγεϊο ἰὰ5 Ποίριεϊ 
σοπίσα! ἱ, ποΐαπιὶ οἷζ. ῬατιπΠ 
ἀϊεὶς (α]θπη, φαοπιοάο Ηοτα- 
ας τ 
 Οὐπολα [αἰὲν Ῥωγὶ. ---- 

ἀεϊπάε σοπιραγαίίθπεπι ἀτ- 
εἷϊ, νοὶ φῃοά ντίϑθ, ἀππὶ [4- 
ξγαηῖ, ἕδσοςες ἤππὲ εξ στιά δ- 
Ιες; γεὶ φαΐα γγΐα, ξουπάτιηι 

: 4υοί- 

Ρίιτα ἀθ μᾶς τὸ νἱἄβ δρυά ἥ 
ῬΙπεαγοῖ, ϑγιηροῖ ΑΒ νσίᾳ 

γ. “σ᾽. 



» 

ἘΟΑΘΘΑΝ ΚΑ ο 

ΕἘΠΤΟΠπδθαθ, 50 115 ΠΠ1α6, ργαθίθθ,Ἠ ὁ 
Αϑοτῦο οοπυϊοϊαέυθ, πθρΕΠ5 ῥττασδι, 
Ῥχυσι θη ἃ ΠΊΕ είς σοϊαπιρα ἀκ ρο  ]6 8: 
Ουὐἱ ποο Τγοἱ δὲ Ομΐππαθσοὶ ἑθραίογα. 
Ἐχ ογδσι 5 νοηδγαηίθο νΘΥΓ5, 
ἾΝος ἀπιοτθθ8. Αηξμδὶ, πο Ποίριτα τη 
(οπουίθαι ΝΝερίπηΐαπι ρυγαηι (αἰ θιη,, 
Αἰ 65 ἀϊπιίηππι, σα] θίῖθ, 15 {Γβηβρτθαι, 
ῬΘυοΘΙΙθης ἴῈ5 πηθηΐδθ, δἵ 1 Ἰπ᾿4π| Θιιθγίθῃρ, 
ψτίαδθ πυΐτιοἱβ ΠΙΟΓΌ5 ΘΧΡΊΙΠΊΘΠάο. 
Ἐτγυΐτα ρίζαν οπογάαγαπι οἰο Ὁ 5 γΘρΙ[ΏΠ), 
Τοϊσπα πιδάυΐαη8. δὲ Ἰσγαπη ηθταΐα ογπλπα: 
866 ἰΔοΓΥΠΊΔη8 1η. ραίγιαπὶ δηΐθ, ςουη διϊαπλ 
Ἀφάϊθ15, ἱπηαρί 6 Π) ἴθγθῃβ πλαη}δ 18 
Ουϊηαηθυῖγαβ ϑαοσῃα6 ῬΙθυχοηΐαρ,. 

Οἴδι.- 

νΟ 139. Ἰτάσυις ἔγατα Ἰατηθηίαθενε Οὗ εαπὶ ἘΡῚ δγερίβπι, δὲ ἴῃ ρ4- 
ἐγίαπι τα πὶ, οἶα 40 εγουΐα ναϊξαταιη, το 15, Ἰμᾶπειη νπι- 
γᾶτη ἔεσεῃςα τηθτοίσιοῖς τὰδε Τασοπιοᾷς, 4086 ν]1Ὸ08 σ πη ὰς 
μοῦ (Τῆείδι, ἸΜενοίάπημ, τὲ, ᾿εἰρμοῦμια., οἵ 4. η]Π]θηι) 
Νδιη τοῖς τηᾶτίτος εἰ Ῥάσοας ἀε(τπατιζ.. 

ἃποίδαπη, Ῥαυϊάθ πὶ ὀχροῇ- 
ἔπι ρτϊπγαπι ἰαξεϑαξ, 

Ὁ Ὑ20.. εἰς κενὸν) ῬΥοΌ ΘΕ  ὈΤΙΠῚ 
8. οἰἐπαύοεαϊς ἀπέιπι, «αϊ 
ἀποτδε πὲ δι ἀιτογῖθας5, ΠΘΟ 
᾿χπετοεάρηῃ. ἰρογαίαπι δοοὶρὶ- 

ὑπί. Ἐταΐτα, [πα υἰ, οτα 5 
Ῥτοίδαπι, νί Ηεϊοπάπι ΕὈΣ 
τεάάαζ: 181} οπίτη ρτοῇεϊεβ. 
ΝΗ αυΐς πιαὶϊς ἤδες, νί [0- 
Ῥαπῖ, δοοῖρ', χαρά Ρατὶς νεῖξ 
οἰτπατοοάνβ διεὶς: απὸ ἔὰ- 
εἴπηςξ εὔἶαπι 11 Ἡογαίῖ: 

Νεζι οχηαηε Ῥ ἐμογὶς ῬΥαθ" 
“ιάϊο ὥέγος 

Ῥεξίες εαοίαγέετν, σγαξαζηθ 
νιϊπὶς 

Τρεϑοὶ οεἰξήατα σαγηρίπα αἰ. 
υἱοίος. 

Ουἱπ εἰἶΐατη Ῥαγῖάϊς ᾿γύϑπε 
δὰ ΑἸεχαπάτὶ Μαρηὶ νίψαο 
δείαίοπι ἜΧΕ Π{8 ἐγαάϊε Ρ]υς- 
αὐτο ΑἰἸεχαπάσο. (είεγιπι 
φιοπιδαπιοάτπι Πἶς αἱ γενς 
ρῶς κτύπον, ἧς Ρϑυΐο ροΐξ 
κερκίδος κρόταν, δὲ ἘΧίγοπΊο 

Ἰἴδτο μώσακος κρότον νίαγρα- 
Ὁ 

142. πενταλέκτρα.) Ἡε]ο- 
πε, 41δὲ φυίπαθς Παθυῖς 
Υἷσοδῳ 40] ΠΊΟΧ ογάϊπε ταν 

ςεπίθ- 



΄ ᾿ξ ΝΞ 

τ8. 
ῤ .ΧΘΟΡΗΚΘΝΊΒ 

Τυιδὴ γὰρ, εὐναςφῆροις, ἀμναμοι"πριπηκοῦς. ἴϑεὸ ἤ6]. 1ἢ 
Ἰ]ήνους κωτεκλώσαντο, δηνοώδες οὑλιὸς, ο 148. 
Ν ὑμ, Φεῖον “πεντώγομδρο, δαίσασϑαι γάμων. γι ΐ 
Δοιὼ μὲν ρποικτῆρας αὐγάσοιῃ κόρ 130 Ὁ 5 9ι: ᾽ 
ΠΊνὲς τριόρχας οἠετοὺς ὀφϑαλμίας. Ὁ ᾿ 
Τὸν δ᾽ ἐκ ΠΠλυνθ τε κὠπὸ Καὶ 'κῶν ποτῶν ὙΥΖΙ 

- Βλαςόντα ῥίζης, τ τῷ 150 
᾿Ἑπειόν,. οὐ, ̓Αρηέϊον ἐκροιφνῆ γοναΐς.. Δ ΡΑ 
Οὗ πάππον ἐν ἀφφεϑν ἐδῥλννν πος ὶ 

ὝΨΟΣ 

ν. 147. Αὐ ὁμν φδοα τορέρέδα, 
ἐπεϊαπηε, Ὁ κεν Αὐτίπι, ΟΧ᾽ ν. 149. Τουτίπι 

ςοἀαδεπθηθ, ΡΥ η 
ἤηοοῖα μουν υδις 

“Α “Ἐς ᾿΄΄ ῇ ᾿ 

᾿91ὲ ἥν: τῇ 

: πρβαπι ἀταὰς, τεῦ 
Αβια, Ῥάττη 6 18- 

ΠΝ τΆ ΒΕ, ἰάεοφας᾿ πες 

ἦψ, 155. Οὐ 5 ΔΌῸΠῚ, ῬοΙ͂ΟΙ ἐπ, ἜῈ: ΠΝ ὰ 'ψεπένε πιο (ρει, 
ἣν τοίοῖϊτας Βαϊηθτο δ1Ὲ}5 τη ο΄ 

εἶ 

ςεπηίοδυαηΐαν. Ἐδπὶ ᾿γοζαΐ 
ῬΙΘΌγΟΙὨΪ Δ ΠΊ ἃ ΡΊθαροῃς, Ρε- 
Ἰοροππθῆ ορρίάο, νεῖ; νί 
γαϊε Ραμ, Ὑ ΠΕΙῚΙ, αυϊ με: 
ἄδνη ρτοογαιῖ, δαῖτ. 

144 γυιαὶ) Ηος ορ Πμδίοπ τ 
Ῥατεοὶς αἰδυῖξαν, Ρτορέεν 'π- 
δαφααϊξαέεπι οἵ ἀἰ ΠῚ." ττα- 
ἀϊπουη" ἐαίοστιπη. νί {οὐδ 
Εὐήταιπας, Οὐδ. ἀαέεπι Πῖς 
τηατῖς (μος |1α5. φὰς Οὐ- 
Ῥηεὰς οεὲ Ηεῆοάυς Νοῖᾶςε 
Ῥτοσιδαίας ἤηρθηι Απῇ- 
4πππὶ νοοβέ ΠΊΔΓΕ 
405, 4πἰὶ οπιηῖα δὰ δαῖτᾶθ 
πεύδεημρν τοΐεσιιπε, τὰ 
146 πεντοίγαμεβρα) τᾷ οἵ, 

ἴῃ ἔατὶς Ῥαῖε, νί Ηείδηβ φαΐπ-, 
416 νἱτῖς παθοτεί. Ὀιοὰπέ 
αὐ Οταθοῖὶ δαῦσαι γοίμον, 

εἴ δωσσα! τάφον, ἂς παρτιο} 
αὐτί ἀπο Σ ρα Ϊο ἰσαφαδηζοϑ. 

ψοτο᾽ πὶ ὀεῖπάς Νερτα- 

147 Δοιρω Τμοίουπι εἴ 
Ῥατγίάθπι. εος νοςϑξ εοπίυη- 
ἔπη ἐτϊοσομας Δ4υῖ]ας, νῖ 
ἘΟΡΝΝΝ, Ἄρο!ο τροχ ἢ 

Ν 9 εν δ᾽ Μεποίδαπι, Ὁ 
τὶς οταπάμπι, ᾿4ϊ Ραγεῖπι 
ΑΔΐ δὴ ᾿(ΡΙγπας. επίπε 
νεὺς εἷἱ Αδίσδε; νὰ Οατῖςας 
Τιαςοπίαο βυυΐαθ). Ραγεΐπι 1,α- 
ἕσπος. Αἰΐας ἐπὶ πὶ Αἰτ, ρ8- ̓ς 
τοῦ ἔα! Αἰζογορεβ, φιδε Οε- 
Ποπηδιπ Ὁ . Ηἰἱρροδα- 
πηῖδα. Ρδίγοπι, ἮΝ εχ Ρεΐο:- 

» 401 ἱΠ1Πδροπῖα ΠΘ ἰταυσς,, 
᾿Αὐρδαιει ςοποοριξ,; Ρϑίγριῃ 

᾿Μεπεϊαῖ εἰ Αξαπιοπιποηΐϑ, 
ΠΆΡΘτορα οὔΐαπι, Αἰχοὶ γχοσν 
Οτετεῖν 611 Μιποὶς, Οτγεξεξ- 
Πετοξῖος ἕαϊς ΕΠ 1α,φααρτορέες 
Μεπεοίδῃβ ἔδυμίογοβ ἀϊοῖξαγ. 
Βαγθατας δαϊοτὰ ἔμϊξ εα ἀς 

ταὐία, 
ἀν ον, 

ὑδι κὸν νυνί ἀϑὐδω.1,»..» 



[ ἜΤΟΆΒΙΒΑΝΌ ΚΑ, 9 

᾿Οἰαυάδο ΠΔΠΊ4α6 πλασῖϑ ἀπέϊφαϊ, βΠπ6 ἡ 

Τεὶρ οἰθιι5 πθαδγο Ππαπηηῖθαβ., ἀξ ἃ Ἡραυ είς 
αϊηφιο σοἰθδγαγηξυτ, παρείαταπε Τροία 18, 
ΠΑς ἄυος φυϊάρδηχ νἀ 8Ὲ ταΡΙΟΓΟΒ. Ἰὰρος. - 
ΨΟΪΔΈ1]65 ἐγίοσομαβ ἀπ Ὁ 1185 Οσμαξάβ : 
ΑἸτὰη νΘΓῸ δ Χ ῬΙγηὶ ̓ϑ. Οαϑοογατῃ Ἰαϊοὐην 

ΘΕΓΡΘ ῬΓΟΡΘΠΙΛΗΥ:. ΠΟΙ ΘΈΘΗΣ Βαγδαύθηι, 

“Ἔϊευμα, πος Ατρίαπι ἤποϑγιπι οὐία τὸ 
Οὐπις ἀπ11Π} υμπάρκο, τἀρρημτι βάφορμια 

εὐκεγϑὺ Ετιη- 
"": 

Βιθ., εἰτίς γὐὰ ΠΥ ΜῊΝ ολλνλνῳ " εἶ. ἼΝ ΜοΙρΙ- 
ΑΝ κα ΙΟἿΣ ῬΤῸ ἱπλροῦτδη πα ν] ΤΠ απτα, ΠΣ Τὴ νὰ ἴδ᾽ Ὁ ποι ϑι πὴ 

για ρονάογες 1Π’ σευ μ1πΠ6. ἀΟΪ0 αἰξαζο, 4πεη οἱ Μγυ- 
αἶὰ5 Πα σοοΠις, 4ῸΝ νοτῸ ἀεϊτιὰς Ὁ ἱρίο Ρεΐορε ἴῃ πιᾶῖς τὴς 
τοῦτ, ὯΝ ἸρίὉ τς ἀϊέξαι) Ρυαθορίτατιι5 οἱξ, δὲ 1 πιοσῖε 20. 

Ἰορὶ 45 Ροίξεν!5 εἰι15 1η414 φαθαις Ρύθοδτι9 ; ̓ππι {οϊλοςε τῃ- 

,»" 

ΝΣ τ κων ΠΡ ΎΝ 

οἰ δαυία, ᾿φὐρὰ οὐρμονὴ ε ζ ϑμειὴ : 
Αὐὰπὶ Μεποίαί; ἀϊοῖς Ῥεῖο-᾿ 
.Ρβοπι, ἅπ19πὶ (ΓΑΠέΔΙτΒ. Ραΐον 

(ραπάμπι Ρίπάαδγαπη νεὶ α 

Ῥαρηϊαροπιᾶ νοὶ. ἐρμκγρία 

[ξουπά πα ἅΠ1ὸ5. ἢξ οτίωϑ: 
᾿αὕδες Οἱ ἀαπιγερίοπ ες ἐδάι-. 

ταῦ οεὐπίεητῃγ; φαίη εξ Ἰεὸς - ᾿ 

᾿αρῃᾷ ΑἰπεΠα ΠῚ ϑἰματοηϊ: 
Ἧ; ἐδ Βαιδᾶτις. παδεῖ. δα. 
αἴους βυυίας ἃ (αεῖδα ἅ1- - 

510 νἱάθξατ, 4] πὶ πιᾶ- 
τῖς οδαπεδαπε, ἱπηροεϊατη, 
παϊίας, π᾿ ΟΠ Π6ΠῚ Ράτέθηι 

ταἀξδακογαπε σοϊοπίας πιθ]-. 
᾿αὔς αἿὲ ἀεποπιίπαταηξ Ἰσοβ, 
γε ράδεξ α Ὑμάσγαϊϊ5. ἐὲ 
ΑἸΠῸΡ ᾿ὰ “βοῆς, 5 18 

ΠΝ πειὸ, ῬεΙορϑ εἰμι, 
Αἴτεῖ ῥᾶϊε: ᾿ΙΡροδαηϊαπὶ 

ἰν γδῖς 481 παίῖ᾿ 
δγδηΐ, ἌΝ ταν οἰ ̓ πῃ Ερεΐ, 
Ξ εἴεξοι αυοάαπι Ερεέο, τεῖι-. 

ἔε χ φλεηζς ἐφρκύχι ἐβεξίτοῖς 

δμὸ δῷς ὗνὴν ἐξ οἰλϑν μα 

ἀϊι9 ἐοπύϊαϊο σπορρί» ν᾽. 
Φφοθώῃ Σ᾿ χυτὴ 

ὉΣΊΩΣ ἐξιναῥωϑκο ϑνες: αὖ 
γόμερμ ̓8:οἰΠ δ νεθὲ τ, ἀϊξια, 
δαᾷοπι ἀϊοϊέον Ἠεγουππα Ὁ 
“δες πῆ Ὑτορποπιὶ ΒΠο]α, 
ἐνῶ οὔπι βεδίεερίπα ᾿πάοτε 
οἰδεῖ, οί δ᾽ Ῥατίδη, Βόδο- 

"εἴεῖς, Ενγΐπηγς σεγες ἀρ Αὖ- 
"ραᾷῖδας σοϊεδαξον., 'νέ ἀο- 
6 πὲ Δ ΘΗ ς εἰ Ῥαπίμη. 
ΑἸ ρυτάπε, ᾿εαπάειη ἀρυάᾶ 
«ψεΐεσες. απὸ (εγεσοῖλ οἵ 
ἘΕΥΙππυ τῆν" "αι 86. ἄάοθο ξατῖο- 
τὸς ἀϊδος τοβέσος. Ἑστεῖδυπ- 
᾿Ὧα νοσϑεξι ἃ ἔστοτε, 48 
πθοΠπάδπι “τέ οσοχτερῖα, 
᾿4αππὰ ΠΡ ΠΥ ̓ἀπλϊπίϊες. Ἑὴ- 

πίετε 



30 
“ τὰ Α.... ν. πὰρ ᾿᾿ τ ΝΣ 

“Ἔρκυνν, Ἐρρνυς, Θερία, Ξιφηφόρος, Ὁ τυ ποίῶ 

Ασαρχα μισύλασ ἐτυμβευσε πάφῳ; τ. ὉΠ 0 Ὁ 
Τον ὠλενήτην χόνδρον ἐνδουταμένη. τς... 90 

Χο Ὸ ΡΉΒΙΟΝΙ 9. 

ἜΣ55 

Ὃν δὴ δὶς ἡβάσαντα, καὶ βουρυνπόϑον. 0. 
,ὔ  ν ᾿ ͵ , 

Φυγέντα ναυμέδοντος οἱρποιτήριον, τ 01 
α Ἔςειλ, Ἐρεχθεὺς ἐς Λειτρινοίοις γύας 0 τ 

ΔΛευροὶν. ἀλετρεύσοντω Μόλπιδος πετρῶν, “΄ 
Τ8 ᾧυνὶ δαιτρευϑέντος ᾿Ομβρίῳ δέμας, 
Ταμίβροκτόνον ῥοήσοντω πενϑεροζθό ὀρθοῖς. τ} ας ἐμάστ 
Βελοὴς οἰνάγνοις, ὥς ὁ Καδμίλε γόνος 
Ἤρτυσε. τὸν δὲ λοῖσθον ἐκπίων σκύφον, 
Φερωνύμους ἔδυψνε ἸΝηρέως ταφούς, 

.΄' ῖ, Ρ᾿ 

ἤξετα ὕεγθβ ἐοϊζασ ἃ Βοεο- 
εἶς. Ῥεὲ δραϊογαπι (εγεσίβ, 
ψεθίτεπι 1ηιθ  σ1ξ, οοπιε- 
᾿ἀεπεῖς Ἐχρυῖπιθῃς ἤρθοίεμη. 
“Ῥιαυζς: 5 ὁ 

γεάαπε τες ἀεημείδης ἐὲ 
"πη, 

1ξ4. ζρλ ναὶ Οπεας εῇ 
δῖε Παπὲ γοςοπᾶ, ει σαϊι9, 
4ὰϊ Πϊς ἔδγα πέςοίϊατιτις ν- 
ἀοῖυτ; (εΔ σοπάοπαπάμπι 
εἴ Βοος ΤΥ οΟΡὨτοπὶ, οαἱϊ ρὶα- 
τῷ αἰἴα, Βα ρϑαϊοὶ ἀπσίοσθ, 
ἱρποίςεπάα ἔππί. εἶπας 

. δίίαπι τὸ « Ποπ ΕἰΈ φερητικὸν» 
{εὰ ἐπιταΐικὸν, νπᾶς ορίϊπια τ" 
ΘΠ] αἴές. ἱποάϊταβ δες τὸ 
'ἄσο νεῖδᾶ: ἄσαρκα μιεύλασ᾽ Θ᾽ 
“ΕΧρ σας ἢς: ταὶ πολύσαρχα 
Κίς, μέφη) ὁἰς μοικροὲ κατεκόπτες 

ν 

ες ἢανώ- 
ΓΣ ΦΌΜ, 

Ω) 

Ὰ : ) ΓΕΘ ει ᾿ 

τα. Εἢ ἀείοειρεῖο Ροεξοὰ τῷ 
ἡπαηόγο. Οεϊοταπι, πιδσὲ 
καληἴα, Ργο' ἐτύμβευσε ἰεροη- 
᾿ἀΐπη Ραΐο ἐτύμβευσεν, ἈΠ΄ 

Ομΐπμ ἐρο ἰαλτὶς ἐπ ἰασονγάς υδδό δ ἰρήιος, Εἰ Ῥάπτο, 1ξοσὰ ΠῚ ορεῖα ἀβογαπι, νἹ εξ 
ἴῃ ἔα], Ναυπιεάοη ἀϊοῖ- 
τὰν ΝΙερέαπες,, πϑαΐτπι ὅ6- 
τηϊηῦϑ: ᾿4ὰϊ Ῥεϊορὶβ 4 ἀϊὶς 

Ρ . 

Ἰφῖο 

αν χδῷ Μέλπιδυέ πέτραν ἢ4- 
8τη, 



ΟΘΟΑΘΘΑΝΒΡΒ ΒΑ, 

οι Ἐγηηγ9, ΕἸγιδυηάα, Ἑπἤξοξα, ἐατίιηλ τ 

Μαχ 5 ἀιθοα 5, σοηά!άϊ Τοραΐοτο, 
Ἡυπιθγαϊθτη πηϑη 6 ῃ8 σαΓΕ] ἀρίποηη: 
Οὐδη δ15 τεπδίαπι, δὲ στα ΟΙΡΙ ΔΊ Π6ΠᾺ 
Ναππιθάοηϊςεθ ΓᾺΡΘΘΙΏ ξιρΊΘηΐ6 1... 
Μῖῆε Ἐσθοβτῆριιβ 1 1 ΘΕ ΓΙ ΠΆ 605 ᾶστοβ, 
ῬοΙταπι ἐγξυγαπι ΜΟΙρίἀϊ5 ἰλρίάθπ) 
Ιου! ΡΙαυίο ἰφογι σαί, . 
(ἀεπογιοιάδηπα 6 Ῥογαιϊξ ΠῚ [οσετιρογή !8 

Τοἰἱς μηρ115. 4005 Οδάπ,}}} Ἀ 1π|5. 
Ῥατγαυὶξ, ἠὲ νἱεπιο Παυήξο μος ]ο, δ εν, 
Ὁσξηοτηίπα ταῦ: ΝΝδσαὶ ἱδρυΐοχα, Ττς 

- 

ἐυαπ, τά εἴ, ἢαάίαπι ΟἸγπι- 
Ῥίσαπ ; Ρόπίξαν 6 ΠῚ ΠῚ ΡᾶΓ5 
Ῥτο τοίο. Μοὶρὶ58 φαοῃάδτηη ἴπ 
Ρίαυΐαα Ρεπυτίϑ Ιουἱ (6 ῥτὸ 
'Ῥαϊίτία πηαξτατῖ ρϑπις εἴτ ; χὰ 
τὰ Ισυῖς ΡΙ σα τοπΊρ] πὶ ἔα: 
εχἢγαξεαπι, εἴ ἴπ εο εοπίε- 
οταία ΜοΙρίάις9 αῖπα. Ὡς 
“Μοιρίάε νϊάεταν Οὐἱαΐς ἰο- 
'4ὰὶ ἰπ 10ϊ1π: 

Κὲ χηὶ »ο8 Ἰομιόηρ {ποτὶ 
ΟΠ ἾΥΩ1ΟΥ 1] 4 

ΕἸ μὲς γίμπίας υἱξξίηρα 
ἐφείμς ἀχμάς. 

Θεπετίοἰάαπι ἀϊεῖς Οεπο- 
ΤΠ 11Π|; φαΐ Β]ΐας Ῥτοςος οπι- 
τες οὐτία νἱέϊος οσοίάεθαΐ, 

“5: . χά. Βαλοῖς ἀκ 4υος 

Ῥιπάρτως εἰοξαηῖθι ἐχρὶϊςοῖ; 

Ῥργηὶς 

ἑέσδος ἐπίπὶ οἷαιτος ἔξνγεο- 
ΤᾺΠῚ ἰοὺ τηοίϊο}15 γοίΐδταπε 
ἴπ Ηἱρροάοπιῖαβ. οἰστὰ ἰπ- 
(ξγαοναε Μυτείας, (άπ 5 
νοζαίιν Μογοανῖας ἃ Βοθο- 
εἰ5. φιαπγαῖ58 ΑἸ ἃ πιπηἶε- 
το ποίπεπ ἀεάπῤαηπε: εἴπ 
Πὰς ἔα] Μγτέϊς, Οεπο- 
τηδὶ δυγῖρα: 4ιοπὶ ἀρπά ἔς 
{ρυϊέαπι, Ρῃαπεαΐδε ςοϊαπί, 
ξείξε Ραμίβη. 

163 λζξισϑον) Ἀαπὶ ἴῃ πλϑῦα 
Ῥτοιεξξι5 ἃ Ῥεΐορε, [ὩΡπιετ- 
ἔῃ εξ, εἰ ΝΝετεο ἔξιι τιδσὲ 
ΠΟΙΠΘΠ ἃ ἔς ἀεάϊί, νὲ Μγε- 
ἴουπι νοσαγείασ ; 4111 ἐδ ἢ 
ἃ Μγτΐοπε, πιμϊΐετε 4.4- 
ἄΔπ). ἰοφο δπίε ἰεπιροσῦ 
ῆς ἀϊδιυπι πιλίμης, 

16:; 



: 

ΣΥΕΟΡΗκΟΝῚς 

Ππανώλεϑρον κηλῖδο ϑωύξας γένει, ἶ 
Ὁ τὴν πόδαργον Ψύλλαν ἡνιοξροφῶν, ἤν ὁ. ἢ} 

Καὶ τὴν ὁπλοῦς ἄρπινναν ᾿Ἀρπυίΐαις ἴση. 
Τὸν δ᾽ ιἀὖ τέταρτον οὐθόμοιμμον δι έτϑη με α : 

Κίρκξ κατοαῤῥοικτῆρος, ὅν τε συγγόνων ἢ 
Τα δευτέρέια, τῆς δοΣσφολτε πόλης Ὁ 5... 170 

᾿Λαβόντα κηρύξεσιν. "ἐν. δὲ δεμνίρις, "542. πεμδ γι)΄ 

Τὸν ἐξ ὀνείρων πέμπἼ)ν ἐσροβημόον 
᾿ς Εἰδωλοσίλάφῳ πτροσκαταξανέϊ ῥέθει, " 

Τὸν μελλόνυμῷον εὐνότην Κυταϊκῆς 

Τῆς ξεινοβάκχης, ὅν ποτ' Οἰνώνης ( 

χα 

᾿ 

᾿ Ὶ Ι] 
Ὑ{}} 

᾿ : ᾿ ᾿ [τ - 

ν. 168. Οὐαττασι νἱταπὶ Βεΐοπα ΒαΡεΌϊε ἀϊηοπι, εέρ ποϑητη, 
Ῥυοχιαιτῃ νίττατε Ἡοέτοτ. 

ἢ ψ, χ78. Οὐϊητιπη 114 ἄμςςς ταητοην ἊΣ ἱπιϑο ποτ ἤματι. ἴῃ (Ὁπη- 
ηἷο; Ἵ. 6. 4 Ἴδη, ςὰϊ ρα Ἴη 

τός γένο) Ηἰρρσάαπιϊδο 
εἰ Ρεϊορίἀάταπι. Εχ ἢϊς ἐπ’ πὶ 
᾿ἀἰτῖς (φυάτιπι πιοηηϊηϊξ 
εἴατα ϑορῃοεῖες5 Εἰεξῖγα, δὲ 
Ὁτχοῖο Εστὶρί 469) ἀΐππε οσ- 

᾿ 184π| εξ, ΜειςΌγ ορετᾶς 
οὐεπὶ αὐτεδπὶ, 4086 ΡῬεϊορί- 
ἀϊΞ ροτηϊεϊοία ἔα. Ροῖϊεὲ 
ἰάπιοπ Ποὺ σαΥΠΊΕΠ ΕΔ ΠῚ 
ῇς νεῖ :Ὁ 
Ῥενηϊοίο πη ἐΠΗΡΕΉΣ σομοΥΣ 

γιαομΐαηη: 
νὶ ἀϊσαῖας ΜυτΕ φρεγῆάία 
τοῦ ἱρῆας δεποιὶ ἤπε σεπε 
τατρεῖα ἱπυί{6 πηασαίαπι, 
Ὁπατίμπι ἀεϊπάο ἀ! εἰς οἱ- 
Ῥποδυπι, ἔταίτεπιὶ Ῥατίάϊϑ: 
4πεπ|, φαοᾶ Ηδ΄ΘΠδΠῚ γάρ τῖδ. 
τί, δεςϊριίσεπὶ νοοϑῖ. 
ῃ τόδ. ὁ τὴν πέδαργον - ἰξην. 

-. - 

εἰοὸς Μεάεξα ριΌρτία ἀεἰξίπατα 
ἑ ᾿ ! 

ἘΠῚ ἀε(οειρεῖο δατῖσαε, Ἡ, 6. 
Μυνεῖ έν, Ρίγ!α δὔξεπὶ εἴ 
Ἠδτρίππαίσπι ποπεῖῆο εαπο- 
τ Εἰ ΚΔ τε εἰ πιοτο 
Τό πάλην) Πεῖρμοδυς. 

ῬοίξΗεϑοτγεπι, 4αἱ ρεϊποερς 
᾿δὲαΐ, δουπάδπι οδεϊπτε ἰῃ- 
[ΕΓ Οπιπε5 Ρυΐαπι Ε1169 ἔου- 
“τα ἀἰπὶς ἰαάςπ). πος 
4πιπ| Ηδεϊεπαδ. ςοπῖποτιπι 

“ 

{{Π|π|ὸ ἐγδίγαπη ἴῃ ργδοπιΐτπι 
Ῥοΐ ἬΝ ας Ῥασϊάθπι ἔοτ- 

ἀεπίπαίαπι εἴξε, ἔαςοῖ]α Ρο- ᾿ 
παῖε ἐαπὶ Πεῖρβοθας ςοηἕθ- 
φαΐ, Ἐπτυῖρί ἀεβ ἕδπποπ Τύοα- 
ἀἴθας αἰΐαπὶ Γδαοϊξαν ΒΝο- 
τίατη. ΑἸΤῚ ρδυ ᾿πξίαπι ἱπίεὶ- 

Ἰέραπε ἱρίαπι Ηεδίεπαπῖ; Ζιιαεῦς 
παϊεϊς Ἰαξίλο ΒΟΉ 6 ἐο-ὦ 
(ᾳ ἔμπεσε; εἰξ επὶπὶ ῥγοριὶῖς 

δαί. 
4 

ἂ 
ὸ 

᾿ 
-ε 

΄ 
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Ῥογηϊοϊοίαϑ ΠΠρτοοδέι5 ροΠΟΥΙ ἀἴγ85, , 
Μ εἰοςοῖβ τηοήδταίοῦ ΡΙΥΠ1Δ6, 
Ἡγρίππαθηιθ νηρηΐαβ. 860 4Ὲ4}15 ΗΠ ΔΓΡΥ 15. 
Οὐδέζυπι ρότγοὸ νἱἀθ δῖε, ἔγΊΓΟΘΙΠ. 

ἈσΟΙρι γῖς τάραοῖθ, ΠΟΘΠΊΖΙΙΘ 1ΠΈΘΓ ἔγαΐγοβ. 
Θρουπάα ἰυδτίοαθ ᾿πέξαθ ρσάθιηῖα 
Αἀδρίυπι Ργαθάϊοα δυηΐ, Ουϊπέιπι ἀθηϊ 48 
π ΘΟδῚΪ οχ ἱπίοηηηι5. τσ αξαπὰ 
παρ] ΠΟΙῸ ΔρΊ τ 81 ΘΟΓΡΟΓΌ, 
ϑρορίσπι ξαΓασ πὶ οοηϊαρ 6 Π) ΟΥ̓ ΤΙ οὰ6 
Ηοίριτ65 ἀδρεγθαπεῖβ : 4π6πὴ αἰϊφααηάο ἃὉ Οδηο- 

, Π6 ΘΧΏΪΔη5, 

Οὐτιπηὶ 

εἴ: εἴ, αοιΠ ΡΟΣ εἰπ5, Ῥεΐειι5, εχ νι τὰ ΡΙοδιρίοης, 
τ ρα. ΡΙΟΡΙΟΥ ΡΟΠ τα ΤΠ] τπππι, ἔουΠ045. τπ ΠΟΙ 165 1η1|- 
ταῖς, (πᾶς υνηηήοηθ.) οΧ ΤΗοραάς δεηυϊζ, αἰ ΥἼ1π|9 

αἶπος [εχ ΠΟΘ ςὐτηδιυμηοναί, {4 Βαμο νη νΠΠοῖς ραῆα οἰ, 

δὴν τά, φισά 1 τη Ῥῦο- 
Πα ΙΔ] ΔΙΊ ιο πὶ Πορε; 4186 
᾿ς αϊάεηι ἀπῖεγρυθίθο ΠΟΠ 

πιαϊο ππὶς ἰσοο σοπαεηϊεῖ, 
Ῥιδείουεἶπι {1 ἰΙΘραταν συγγόνα. 
ΝΝατὴ Ῥοίξ Ῥατγίάθηι ἔγαϊγθη 
Βεΐρηοθας Ἠεϊθηδην δῦ 
Ἑ φαϊάειη ΡΙΟΣ ΘΠ πη 8} ὁ 
Ῥοπεοποιη, 

1))5. πέμπτου) Αἰϑάμειι, 
αὶ (σπηηϊαπἄο σαοπάαπὶ 
εὐπὸ Ηεΐομα σοπουραῖ. Νοσ. 

ΔΌΠοττοῖ ἢΐπος ποῦ οἷ ἀκ 
[1 Ευεῖρὶ ες ΗεΙθμδ: 

Μνηρήξι ποῦ Ἑ λένης ἦλθεν, αἱ αἷς 

οἰκῴομεν. 

Ἀρτὰ5 οἰΐαπι εἷξ, αποά αἷξ' 
Ῥαυΐδηϊδ5 Γιασοηϊοἶθ,Ω (τοῖθ- 

᾿ πΐδέας τοΐουτο, Ηδὶεπαπ ροίξ. 
πιοτίεπι ἰη Αἰδα ἰπίμϊα. ἄς 
ΓΙ ᾿ σ 

ααᾶροίξ, ΑςἢΣ σοΠ Δ τα, 
Τπηαρ! ποίϊτιπι ἀϊοῖς σοΥΡ 5, 
σά ἰπ (τηπὶβ. 80 ἱπιᾶρί- 
Παίίοπε, 4τιας ἴο]δξ ΠΟΌῚς 
ἀοτπηἱοπείοι!ς ρθογα νἀξαν 
ἑοπορρίμπν ἔαϊξ, 

174 Κυταϊκῆ») α Ογέά, ντ- 
θὲ ὀενυμόμα 1 ΜΜεάραγῃ δα ἴθ πὶ 
πίε! ]υοῖε, φαας Ταίοπθπι Πο- 
(ρἰτοπὶ, ἀδρενῖε, εἴ ἈΟΒΠΝΠ 
ΡοΐΣ τη ἰηιϊς. Ῥοδίοσαπι 
πορπίς ἔδοσαν. ΑἸΠ πἰδὶπηξ 
ἢδος δὰ Τρ σεπίδηι τοίουτς 
4086 ἰὴ Ταιτῖβ δον τας Πο- 
ἔριτες πη πηιο αθαί, εἴ ΑΟΒΙΗΣ 
φποπάαπι ἀείροπία διε, 
Ῥυῖοῦ {πίοπεϊα, 4 πὶ οααΐ- 
ἄοσπι {6 4πὶ πγα] πη. (αβταρα- 
ἴοτος Παθεῖ Ἰθγοιπι ἐξ 51- 
τηοπ ΕΠ]. 

175. 
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Μύρμων τὸν ἑξάπεζον νδρώσας φερατὸν, ᾿ 
ἠρεγ: σγικὸν Γ φῶνα γεννῶτοη πατὴρ,. 
ΑΦ᾽ ἑπίὰ ποήδων φεψάλῳ σποδεμένων,, 
Μοῦνον φλέ: ὅσον ἐξαλύξαντοι σποδόν. 

Χ᾽ ὦ μ-ν παλιμπόρευτον ἵξεται τρίδον, το 
Σφῆκας δαφοινὲς χηράμων οἰνειρύσας,. ὙΜΌΡΗΝ 
Ὁποῖα κοῦρος Ὁμῶ! “κινήσας κατονῷ. ἄρένκωι 

. ΟἹ δ᾽ αὖ πἰρϑηηνερίρην ἐλαμωνύμε 
Βύν»- 

γ. 180. Ῥατῖϑ ἰριτον, εχ Αεργρῖο ἀουηπν γεάτικ, ὥγαεςοϑ, νεῖν 
ὉΠ νοΐρα5, δα σγ 15 ρατειαπι Πιᾶπὶ οΧο τα Ό 1. 

Ψ. 183. Ηἰ νεῖο Τρῃ!σεηίατη. τπαῖει ροίῖσα ἸΝξορτοίοιμι, νεπεὶς 
ἀπιπιοϊαθιης, ααλιὰ ΔΟΙΙΠ65, οἰὰ5 ΔΎτΟΥ, (απάϊο, οδτπ 

Ὶ72 Οἰνώνης) σαδο Ροβοὰ 

Αεσὶπα ἄς ΑΙΌΡΙ ἢϊϊα ἀϊξια 
ζαϊς. Οὐἱαΐας ταπιοι αἷξ: 

Ὁ πορέατῃ ὈΦΙΘΤΕΣ ἐν χλῤν 
ἘΑΝ "τιν 

ΡΙπάατυς φίοφυς ΤΠῆ πῃ, 8. 
᾿ φὲ δ᾽ ἐς νᾶσον Οἰνοπίαν ἐνεγκών. 

ΑὉ πᾶς ἱπίμ!α Ῥεϊούς εχυ- 
1αΡαι, φαοά Ρ]ιοσιπι ἔτδίγοπι 
οαίτι τη ραἰδαίξεα οςςι ἀ{εἰ, 

1τό Μύρμων) Οὕὑυπ Ρε- 
ἴετς ἱπορία νἱγογάπι ἱπ Αε- 

᾿ Θίπα ἰαθογαγεῖ, ἃ ἴθ ἱπρε- 
{ασ, νί ἔοσιηΐσαθ πὶ ν τ 8 
τηασίατοπέαε, 401 δὰ ἀδ οσαπία 
Μγυπιίάοπες ἀιξιὶ πιης. ΑἸΙ 
ἱπίεσ φῇος Οὐἱ ἀϊπ5. Αθαςο 
Ὀϑίτι ἢος δἰγθασπηί. Τγ- 

ΠΡδοποια ΡοΪαίρίσαπι ἀϊοῖξ 
ΑΟμ πὶ Το αι σαπι ἔξ 
Ῥματγία τ, 

178 Αφ᾽ ἑπτὸ) Τοῖς ἰπ- 
ἀϊρπαῖα, φαοά πον! ΡεΪθο 

ΠαρΠΗ͂ρε, ἰδχ πιαίςῃ!ος, απος 
ἐχ ἰρίο φεπμθγαῖ, σοιρα- 

γοπᾶος ἴτὶ ἸσΠΕΠῚς [Δ 4 018Π| 
(ς ἱπάϊρησε. ἦ ρτοϊβοϊέ: ἐγ α- 
πιαιῃ νετο Ασἤ θη ἄτι πὶ 
᾿πάσπ γε! οῖ σοπιθασοσγε (14 
4υοά ἴαπιεη δά ἀϊοϊπσξαξε πὶ 
1} ςοποϊ τα πάαπι ἔδξξυτῃ νὰ τ 
ἈΡοΙ οπ 115) ἃ Ραΐτο ἔπροτ- 
νοπίθπίε μια ἔπι, 
Ζαστη ἕδπηε πὶ δἰέογαστη ἰΔὈσαπὶ 
14πὶ σοπ] ΠῚ εἴεί, νπάς 
Ροῇ᾽ Ἀχιλεὺς αϊξτας εἴ: ΠΔΠῚ, 
νῇ ἱπαυῖ Αρειπρίου, 
ὔσ----- οχιλῆκ 

Πηλεὺς κικλήσκει χείλεος ξινεν 
κοξ μἰν. ἰά εἴ: 

- 

᾿ς, 71)ὲ ἰαῦγο Ῥείοις πορρίμαξ 
ἥρίμη; Αοἰμίονε, 

ΑΟἾΉΠ6ς ἰαπτοπ ςοπίτα, ὕῦος. 
μος οὗίξες δἀπιοπϑαπι, ἄς 
Ραῖτε ἧς δρυὰ Ηοπ,εγιιπ 
ἰοφαϊίατ: 

᾿Αλλ᾽ ἕνα. παΐδα τέκεν. πα- 
γκώριον, ἵ 

Ῥηΐομς, ἐμαμῖξν βω Ῥα:τγὶ 
{ἐπε 

180 
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Οὐμπὶ δχρθάα ἐοέπησατυτῃ ἴῃ ἽΠΠΩ τὐτιξαῦῖο Ὧὰ- 
ΡΝ ΠΌΝΟ 
Ῥγοογθαιξ ραΐοσ, ΤΎΡΒοη ἢ ῬοΙα στη), 
Ε Γορέθιη ΡΌΘΓΙΒ στο σὐῃηθο 119 
ϑοί πὶ οαἰτἤδ0 οἰαρίαπι, ῬΑ }1118 6. 

Ετ δϊο φαϊά6 01 τοετόρταθαιι: 1018 ν14Π1, 
είραϑ ἐγαθηξαθ 6 οαθγη15 ΘΧΕΓΠΘῺ5 
Τὰν ραοτι,) ἀσηλΠ ΠῚ ἔπη10. 4ΕΪ ΤΆ: 
1}}} ΥΟΤῸ σθηϊίσθηλ ἐπαθηθαπι θ6|10᾽ ἐορ ὁ Π11Π15, 
. : ΠΟΙ 

ΠΟ ΘΆΒΘΘΑΝΡ ΚΑ, ν᾽ πυκ - Ὕ 

ΒΑΓ ΚΡ εὐερ δ οὔθ) ἱπεία Ῥοπεήμ Ἑπκχίπτσι ἐσ τα οἰῶν 
απαοίϊοτῖς, ταπ ἄθπι αἰ τὼ Αἶδα ᾿ηπτῖα, κα ᾿ἰδου τη Οεἰεαμι Πᾶ- 

᾿διξαδίτ, ΟἸΡΙ 419 ὙΧΟΥΊΘ., 4 ΠῚ σεΥ ἃ ΡΥΟΟΊ ΓΘ 5. ἃ ΡΥδοίθητὶ 
ἰηοσιτα ΠἸδενα δε, 9ε015 αἰιξοι ἴῃ ϑογίθοο ἰοῦ, νὈὶ 

ΜῊ 

180 Χ᾽ αὶ μὲν) Ῥὰνῖο; 601 δχ 
Αὐρυρίο Ὑτο]ᾶπὶ το ά!ἶτ, ἦν- 
ὙΠ δες τὰ {Ὁ εἰ ἤπιος Οτδεοίδ, 

182 δόμα κεγήσας καπνῷ) 50- 

ἰεπε επΐπιν 40] οαἴτοπε αἷ- 
πρατῖα, ἔσο ρεῖτβ ἀρὲ5 αὔβ-. 
ἴευσετθ. ὙΊγρι. ἮΝ 

:----α ἤρηοεθ τπαΜΏ 
᾿ῬΥΠΕΖΕΉ οἷο φμάεο:. 

183 Οἱ δια) Θτγᾶδεῖ. αὶ 
ααππὶ Αὐ]Πάς ἀϊα ξα δῆ 
Ὁ ἰγαπι τδῆδο ἀδεοπέϊ, ἰδῃ- 
ἄστη ΓΡἢ Ϊσ οΠ απ), γί ν επί πὶ 
Μαποϊξογεπίας (ἀοαπάμπι, 
ἱτηπιοίαταπί, νἱάς Επεὶρὶ 
νὰν Ἰταύνοσο ἴδηδο γπάὲ 
ον ́ ς ἐχρίϊοατ ἴ ἴῃ οΥᾶ- 

τὴν. αυδάαπι 1 δηἶτις ; ὐχ, 
τόρ ἐςξὶν (ἄς Αϑαπηοιπποπθ 

 Ἰοφυϊαν δε ψμν πρῶτον μὲν 
Αὐλίδι τῆ: ̓Αρτέμεδορ᾽ ἂ μώϑίαν, 

οἷς τοξικὴν τρ δρὴς γβρν καὶ φήσας 

ἐδὲν κα ἴω πρὸς αὐτὸν ἐκϑίνην ἐν 
2 

ἀφέσει βελῶν. εξ ἢ δὴ καὶ δὸν σό- 

λον ἐπέσχεν ἡ Θεὸς χολεπύήνασαιε 
1Δπὶ ΤΡ ρα πῇ νοςαῖ ἢἰς 
πλαίγειη εἶπθ, ἃΪ ἃ θ6110 
ἀεποτηϊηϑέῃς εἰξ: τ σαοά" 
πιαὶς Θο Πο] δες δᾶ Ραρί θη 
ἀείοίαξι, φαιϊ πὶ πες Ῥάξῃς 
Ὁ Τρβῖρεητα, ἢὲ ῥεδοτδαίαϑ, 
πες ἐλαμὸς βεΐαπι, (54. δ6}- 
ἴὰπῇ Πρπέῆοοξ; νηδέ διρτὰ 
ἤδπες ΗΠ ογΟ}15 αἸΧῚ ἐλαβη- 
Φόρες. ΝΟ5 ΔΓΕ πῇ ΡῈῚ 6116 
σορ ποτ Πο ΠῚ ἱπΈοΠἸοἸτηὰ 
Ἀ εοριοϊεπυπῆι, αἱ ἐδόπης- 
ἀππὶ φοοίαντη δὲ Τρμϊο  ηἶβ 
80 Αςμ1}|68 [αίξορεας εἴ, ἐξ 
4 56 116 ποιῆθη ἀοῖς, πτόλε- 
μος οῃΐπι. ὃχ ἄπο δὲ Νεὸ- 
Ρἴο!απτας, ἵάεμι ἔσπαὶ ππᾷ 
ὅλαμός, Ας ἴα] ἢσυτα ΠΕ 
τας ΘἸερ ΗΠ. ἴδε Τξῖε; 
Το απὶ. ἀρρεϊίαυῖε βὲν ἰρος 
δυναμείρν, Νιαπροπήόλεμον. Ηβηὰ 

τηξενε 
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Βύκτοισι χερνίψνεσιν ὠμὴς αἱ πόριν, 
ὙΤϑ Σκχυρίᾳ δρώκοντος ἐντοκον λεχὼ, 
Ἣν ὁ ξύνευνος Σωλμυδησίας οἷλὸς 

1853 

Ἔντὸς ματεύων, “Ἑλλάδος καρατόμον, 
Δαρὸν Φαληριῶσαν οἰκήσει σπίλον, 
Κόλτρε «σρὸς ἐκδολοῦσι λιμϑοίων ποτῶν, 

᾿ἸΠοθῶν ἠαβάηαι τήν ποτ ἐν σφωγοῦς κεμὸς 
σοι Φοστγάνων ἐκρύσετοι. Λοιμὸν τπῦρο 

:9Φ 

Βαϑὺς δ᾽ ἔσω ῥηγμωῖνος αὐδηθήσετοι 
ἜἜρημος ἐν κρόκοησι γυμῷφίᾳ δρόμος, ς 

Στένοντος ἄτας καὶ κενήν νουκληρίαν, 

Καὶ τὴν ἄφαντον εἶδος ἠλλοιωμένην 105 
Γροΐαν 

ΑΟΒΠες Γαϊς, ἀϊσοῖαν Διρόμος, ἰροπῇ ἴδ. ἀοϊεπεὶς ἄς ἐτυ να- 
Ὡθα ἅια πδυϊρατίοης εἰ ἀς [ρ]νἰρ ἐηϊά, ἰάτη ἱπ αῃτπι πιιιτατα, 

ἱπίογργείαϊϊοποπι ποῆταπι 
ςοπῆτπιαί νους ΡγΓΟΧΙ ΠΙᾺ: 
δου ἀγασοπὶς σγαμίοαην 

ῬΟΥΡΕΥ ΑΉ: 
ΝΝΕΟρτοΪ  πλιπιὶ ἘπὶπΠΊ μαΐο, 
πιαξξαία Τρ] ρ Θηϊ8., ἱπ ϑογ- 
ται αὐ Πεϊάἀαπηΐαπι δἀτιοαη- 
ἄσπι πιιῖι. Αἴφις 1δὲ1 φυϊ- 
ἄςεπι Ῥγείῃτις ἀϊξει5 εἰ, νὲ 
4 Ῥῃοεηῖες Νεορίοίεγηιιβ, 
ααεπιδάπιοάῃπι αἷϊ Ροξίαου- 
Ρτίυς.  εγαπι ἀ6 ΡατῖἊ6 ΠΙΠ1] 
[416 ἐοπῆπρ! ροίεῖξ, 

1 96 ὅ ξύνευνος) ΑΟὮΠ16ς, οὰϊ 

Αραπιοπιποπ [ρ] σε ηΐαπι, 
4ππὶ ἃ πιδέτε ἀγοοίϊοτοι, 46- 
Γροπαάϊῖς ἔξ Πηχαϊαταί. [{ἀ- 
416 φαππιὶ ΑΟΏΠ]ος ΤρΠἰρο- 
ΠἰΔπΠὶ αὖ τὶς αὐιδρίαιη, εἴ 
ἴῃ. ϑουείαπὶ ἀεϊαῖαπι εἴξε 

᾿ 

σορπουϊεί, εο ρτοξεξες οἵ, 
δὰ ιἰἰὰπὸ αυδειεπάδιη Ροσ 
πηᾶῖς ϑαϊπηγάεπυπὶ, αιοά 

οἴη Εὐχίπαπι ροπίμπι πῆ. 
Ῥοϊαιμαπ) νεῖοὸ ἀϊα ᾳυοί!- 

,ἴαπὶ παΐχαδπι ροΐαϊξ τϑροτὶ- 
το, ἰαπάσιῃ ἱπ Αἰθα. ἱπίυϊα 
Ῥοπίὶ Ευὐχίπὶ, αὰᾶ6 ροΐξ 
ΑΟΒΠΠΠοΑ ἀϊθα εἴ, μαι ασϊε, 
Ρίορε Οεοἰξαπι ἰασὰπι., ἱπ 
Επχίπαπὶ ἰηβαεπέσθπι. Οτιδπὶ 
᾿ἷς φαληριῶσαν σπίλον ἀϊεῖξ Πγ- 

ΓΟΡἤτοπ, ρᾶπῃ Ρίπάδτις φαεν- 
νοὲγ νᾶσον ψοζαί. 6 Πας 1πέ}8 
νΙἀείας ΝΝερίαπας ἀρὰ (α- 
Ἰαῦτυπι ἰοφαὶ αὐ ΤΠεΐπ: 

Καὶ οἵ δῶρον ἔγωγε ϑεαδέα νῇ- 

σον ὁποίδσω 
Εὐξεινον κατοὶ πόντον, ὁπη ϑεὼ 

ἔσσεται αἰὲν ἡ 
Σὸς παίς πος 

Ουΐη 

:- πων «χαθῆ...  ......... - - 
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ΒΟΥΤΙΙ ἀγάσοη!5 σ Δα αι ΡΠ ΘΥΡΟΓΔΠΊ, 
Με πεῖς ογαάο!ος [δου Ηρα δαηί: 
Οὐδη} ΡΟ Γ15 ᾿ηΓὰ ΒΑΓ ΠΊΥ ἀ6Π11ΠῚ ΠΊΑΓδ 

Ρογφυίγθηβ, (ἰγαθοίαθ ἐθοο! Δ γι Θ᾿, 
ΑἸδᾶπ ἀϊα ΠΑ ΒΙτΑ ΙΕ πα] απι Ὁ. 
Αἀ οἶδα ρα! υὔτίαήχ (ΟΠ Ε] αι 11, 
Ψχοτζγοηι ἀοἤδογαηπς, Ζααπη ΟἰΤΠ1 ἴῃ Του ῆς!15 οὐ τα 
Αυζέυγ ρῥγοΐθηάθηβ ἃ ΟὨ] τὶς Πρόγαδιῖ. Ὁ 
Τιαἴιις ααΐοηι ΡΘΓ [1{π|5 ρρο αθίταυΣς 
Ὠοίογέιβ ΤρΟΠΙ͂ οαγι5 ἀγθη 5 
ΟΙαά65 σϑηηθητ5. οἵ ᾿Π4Π6Π1 ΠΔΕΙΡ ΑΙ ΟΠΘΠΊ, 
Ετ πυἱΐα ἔογπλα πχαζαΐδίη ᾿ 

4186 οἵπες ατᾶθοος Αἀοηά5 ἴῃ ϑογτπ14 Θοοϊάεϊ, εἰ ὀολττα 
οαάδιοτα ςοστεῖ, 

Οὐυἱπ εἰϊδπὶ ἢ Π8ς ἰη7|4 παι- 
ταί Μᾶχ, Τγυγῖυβ Δ ΟΠ 16 πὶ 
ἃ πη τς ΡοΙ᾽ πιοτίςπι εἰ νἱὶ- 
ἤαπι εἰ δυάίίππι οἵδ: 411 
εἰ ΠΝ πος Ρῥζτο. πηϊγαοῦϊο 
τεξοσαπί, δοάοπι Αςἢ 1 }ς ἃ 
πα Πἰς δαϊθο5 ᾿πίεανι: 48 
ἄς τε νἱἄβ Αὐτίδπὶ περίπλαν 
{0 ἥπεπι. Μεπιίπεγαπί ππ- 
ἴὼ5 ΑἸρας ϑίγαθο εἰ ϑίθρἢα- 
ΠῸ5. εςο! ]δἔτῖςοεπὶ Οτδο- 
οἷδε νοςδί Γρῃϊσεπίϑτη, φιοά 
Ὡοίρίξος οπιπθβ, ρταθοῖρθς 
Οήδεοος, ΠΊΔη86 τηβέϊατεί, 

192 βαθὺ») Τὰς εἷξ [π΄ 
δογίῃἷα Πλάϊοτυιπ εἰτεῖϊζον 
τη 1}16, ααοά φασιη ΑΟΠΠ16ς 
π δυπιῖβ ἰκία φυδάτιρας 
εὐττεπάο ἐγοηἢηϊει, ἀϊέχας 
οἵ ροῖϊεα (σατίας ΑΘ ΠΠ]εὰ5. 
βαθὺς αὐΐεπι ἔππιο Ῥτο ἰαἴο, 

3 

᾿4αοπίαπι ΑρΟ]]οπίτς Πὸς 1Ἷ- 
[ὰ5 Δρρεϊ αὶ εὐρείας ποταμοῖο 

ηἰόνασ, 486 ροίζεα διόμος 
᾿Αχιλλέως Ππὲ πυιποπραΐδο, νέ 
1ρ᾽ 46 πὶ εχ Ὠίοπυπο τείογί 
ΟΠ ΟΠ] ες5. Αὐνδ πὰ [Δ ΠΊΘΠ 
1ηΐπ|46 Φαὰθ ποπῖοπ πος 
αι, ᾿ 

1904 ἄτας) ἴπα5.. 481 δὲ 

Τρηἱσεπίᾷ. ροπίᾳ ῥεϊαδίας. 
εἰ δά δαῃη)] ρειαϊσε  ἄϑτ 
ἔγαῆτα πυράν . 

105. ἡλλοιωμένην γροιτοινὴ οχΧ 

Ῥ6]16 ἴπ ἅπαπι, νὰ να] ἴγ- 
σορηγόη: νἕ8]11, ἴπ σευ πάτα: 
νί Ἡεήοάμς, ἴπ Ἠδοδίεῃ: 
Θϑτὴ ἐογπιδπὶ νοσαδΐ ἱπῸ} 8 πὶ 
ουπὶ Οἴςεν, ἀε Αὐυΐρ, ἐοΐρ. 
αυοά ἰπ εἰὰς Ἄσοπίροξεμπτη 
νοηῖτοὶ ΑΟΏ1165. ποι ροΐπό-. 
τὶς. 

107. 



“ , 
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Γροΐων, σφο;γείων ἠδὲ χερνίδων πσέλας, Ὸ 
“Αἰδὲ τε παφλάζφοντος ἐκ βυϑῶν Φλογὶ 
Κρωτῆρος, ὃν μέλοηνω “τοι ύξει ̓ ,ϑυτῶν 
Σάοκος λεδητίζεσα δοτοιλερνίῳ. 
Σ᾽ ὦ μὲνποτήσε: χῶρον αἰφέζων Σκύθην, 

“ 

Ἑὶς πέντε πὸ πλειῶνος ἱμείρων λέχους. 
Οἱ δ᾽ ἐμφὶ βωμὸν τῇ «προμώντιος Ἀιρόνα 

κ ’ ΄ ’ 

Σὺν μητρὺ τέκνων νηπτίων κρεονομι8, 
Ὅρκων τὸ δευτερῦχον ἄρσαντ ες ζυγὸν, 

λα, 
Στεῤ 

ν. 500. τρί αὐ! πατδ ἀπποὸς Τυσοηάο ἰδὲ οὐπἤαπιοξ, 
Ἴ 

ν, 202. (τ: οοὶ ἐστοη αὖ ἀτάτῃ ϑδῖυγηι ἴθ Αὐπᾶὰς νῸ ἄτάσοηο, 
ΘῺΣ ρα ογο ἢ Ομ] οὐἕο ΡῈ}}Π}5 τη ρίαταπο ἀθιογαιῖς, αἰρεγμης 
ἴᾶτη οεάτι5 φοητγα Ὑτοίαπι λοῖσηζ, (οι πεν ργίης ἰᾶπὶ αρυὰ Τ γη- 
ἄἀάγθτι, Ἠεΐοπδο ρδιγεῆι, ἱεςςπε) οἵ παι! ατοποπ 1 Ρίδπι τἢ- 

197 ἽΑιδὲ τεῦ π᾿ 48 πιοτ- 
ἘΠΟΓαΠπῚ σάγποῖὴ ΓρΗϊρεηΐα. 
φοσαεθαῖ: δα ῬΙαΐοπι ἐτὶ-" 
Ὀυΐζαν, σαοα ἴβ που ΠΟ ΠῚ 

. ὅπ ργδοΐος, ΑἸ πταϊαπε δη- 
ἐσύ πος [οςο πές Πρ] φαοά 
ξαογίε ἴπ οαἴἶτὶς Θτβαςογμιη, 
ΨΌΙ ἴδοτα ἤδιοπε; υδῆ γοτο 
Τρῃρεηΐδα.. ἐγαπϑίογπιαίῖο 
ΤΟΙ ἐΔπΊ ἱπ ϑουίῃΐα, 418Π| 
ΔΌΤΕ, ρογῆςσὶ ροϊπουῖ, [4πὶ 
ααρά εθα]]]Θηΐθπὶ α πππάο 
ἢαπιπιᾶς αἰςῖς, εἴτις. σοπιΐ- 
Ὡμπ| εἴ ἀριᾷ Ψίγρ. ἡ 

7ωπάοχης ὀχαοίέιας ἵημο. 
Ἐχρτίπιοτο βηἷπὶ νο αἱ νέσυ- 
ας οἸ]απὶ ἶἴσιπε δοἢπιδηίοπΊ. 
Νίρταπη ἀδηΐηας Τρῃΐρε- 
ΠΙΔΠῚ ἱπίο!Πσῖε, 4π8ς ἱπῆτα 
αποηας ἢς νοσδίαΣ: 

μητρὸς κελαινὴς 

βιμέμενος. 
Ἰβεσεπάσπ Πἷς ἤοπίφας εἴ 

χέρνιβας 

δαιταλπργίκ, ἀπά! σοί, νὲ 

οπιπΐα πε σοποιϊπηἴοτα, 
202 Οἱ δ) Οαεεῖ, φαΐ 

΄Ζαῦπι Αὐάς ϑαΐασπο (νεῖ, 
νί ἸἿΣ γο!απηΐ, Του ϑδαγηΐο, 
αυοπηαάπηοάσπι εὲ αρδά 
Αὐἤορῇ. απ Πανίαπῃ ρτὸ 
Χοῦχα Ῥοπὶ ραξααπε 4αϊ- 
ἀαπ1) (δου βοαγοπέ, ἔδυρο 5 
ἴῃ πιεάϊππι ργορτεῆα εἴ, 
εἴ ρ᾽σΐαπο ςοπίζοπίβ ραίετος 
οὗἶο οτπὶ τπηδέγε ἀδαογδυϊ} 
αυοά οἵϊεπίαπι 4Π1ππ|ὶ ( 4]- 
σας ἄκ ὩΠΠΟΓΙΠῚ ΠΌΠΊΟΘΓΟ, 
᾿φαΐδθιυις εἰαρῆς οαρίεπάα Ττο- 
ἴα οἴει, Ἱπίεγρτείαγθεξιγ, (νὲ 
εἴ δρυά Ηοπιεεθπι εἰ Ουἱϊ- 
ἀϊμπι) Οταεςὶ ἐδοσπάο ἰπγᾶ- 
ταπί, (6 ποῦ ῥεῖ ἃ Τγδῖα 
ἀπΠςοατος, 4ι8πὶ νεθεπὶ 46- 
Ἰεΐαπι σογπογοηῖ 6 πος ΐατε- 
ἴαταπάο ἰοαυϊτγ ρα Υῖγς. 
Ὠϊάο; ᾿᾿ 

Νοπ 

ΠΕΡ ΨῚ 
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Απυπὶ ἰαχία ραΐοσας οἱ πιυϊέγα, 
ῬΙατοπίβαιθ Οἰατι ΘΠ Θπέοπι 6 ἔπ ἀο 
ΕἸαΙΠλα5, 4πᾶπ| πἰρτὰ {ΠΡ 10,, τηογα τ Πὶ 
ἘΠΙΧαΠ 5 ΘΟΠΈ6Πη41 ἁτγίθ. ν ΠΟΘ ΓΆ. Ἢ 

ἘτΠῖο φυιάθη ΓΘρΊ ΟΠ 6Π1 » ΘΠΊΘΠ5 [ΟΓΘΕ ΒΟΥ ΓΠ]σατὴ 
Οὐΐησαο οἰγοι ἕο ἀηΠ08 θέε! σαρ!ἀ18 : 
ΤΠ νοῦὸ ἐπιχίβ γαί]5 ΔΓΔΠῚ ΘαΓΌΓΩΙ, 
ῬαΠῈοσιιπι οὰπὶ πιαΐῖτα ραγαθίογαπη σαγηϊποτῖ, 
Τυγϊυγαπά!ϊ Τουπηάπτῃ Γὰδ ιιηΐθ5 10 011Π1, 

᾿ ἕας- 

τοδιοπίμν, ΒΔοσπαπι ἰδυάδητες, 41} ἐς ἵπ Μυῇα (δε 1, 
Θἰθρ μασι πρρ Δ πιαηο, 605. ἀθροϊπιγιπι; οὐ 418 ΑΘᾶΠΊ6- 

τποη, τ1}}16 παύσῃ ἀπχ, Το ΡΠΙ5 1 τοι ρ]ο. ΡΟ [1πι5 ἰβοτα 
ξοις, τἄθο 1116. φναῦδθ τεξεγοηάδα οι, ΤοΙερἤιπι, ἴεο- 
τι6 ΠῚ, 1114 πιρριδηταῦοης ππροάιϊςῖ, ἢ6 τοῖαπὶ Ἔχθγοταπι αγᾶθα 
οὐπι, 44 ἰδροῖοια ἰρη {τὸ} ἀοτηηεῖαῖ, 

ἽΝοη ἐσὸ σπη Γ)απαὶς ἔγο- 
ἡ4η:471} δ [(ἐτιοίογο Γ611267}} 

Δμἰίοο ἱπγ άπ. --------- 
Ἄγαίοπι ῃἰς νοςαΐ ϑαξιγ Π11Π1. 
«υοά σαρίεπάδε Τ τοῖδο (6 Π}- 
Ῥὰξ Ῥὲὲ οἰϊεπίαπι Οτβεοῖς 
Ῥυδεαϊχοεῖξ; νοςσαῖ εἔἶα πὶ σαγ- 
Ὠΐπογαπι 9. Ροξδίῖσο πλοῖα; 
αυαῖ ἰρίβ ἴῃ {εσροπέεπι {8 
νετίρτίί, εἴ φαοά ᾿αχία ἀγᾶπὶ 
οἷας σοπεῖρσι, 14 ἱρίξ νεὶ ἔε- 

ΠΥ ροεῖε, ν6} ἔδοϊεπάτιπι σαγατῖ, 
ἽΝ απι ϑομοιϊαίαο {γπίδχιῃ 
ἢος Ισοο ποῃ ροΐππι ἱεαυΐ. 
Ουά4 3 φυοά ἤτον Ηοτα- 
ἔα ΘΘπῖπὶ πη πΊοΥ ΠΊ ὉΓΘ- 
νἱβ ἀϑυὶ αἰχῖς, φαοά ἀρτῖςο- 
ἴαο, ἄστη δὰ οἷτι5 ἀταπι (δοτὶ- 
βοαθαπί, νἱϊαε δτευϊίθπι 
ΤΕ ΠΟ ΌδΠξ ἴη ΠΊο ΠΟΥ Δ Πη. 

2Ο3. κρεωνόμ) Ἡδης νο- 
(6 πη] δοῃο  αἴδεβ. δά δροίκοντα 
τοίοσί. 41 {ππὶ ραϊδοσειη 

ὍΣ ὉΩΥΩΣΖΟΥΠ 5. 

4 

οὐπὶ ΡΏ]]1ς ἀδπογϑαϊς, δά 
τ} πΔ σα πὶ (ὐἀπίεσο, δά ἱρ- 
{πὶ νΟο ΔΒ Ό]υπ Κρόνε τε ΐεσυῖς 
1) φυΐα Παῖς ρΡὲὺ ταϊΐοποϑ 
Οταπεπιαίϊςας δἀμαογεῖ, 2} 
4:18 οταῖῖο ἢς ἢ ρϑιϊο οῦ- 
σατο, ϑάθδοσαε ᾿γςορῆτο-᾽ 
πε εἰ (αήαπαάτα ἀϊσηῖον, ἢ 
τρίς δαζαγπας ἔθοθ ἀϊοαξυτ, 
υοά Ρεῖ ἀγαοοποπὶ δεῖ, 
3) φυΐα δαΐαγπιιβ 16πὶ αἰϊας, 

ποίας. οἷ, 
ςοηΐ, ν. τι90. ΚΕ. (ν: 

204 δευτερξχ ον Ρεῖτις εηΐ 

ἀρυὰ Ὑ νπάαγαπι, Ἠδθίθπδε 
Ῥαΐτεπι, ἱαγασεγαηξ Οτασοῖΐ 
σοπΊπιαπεΐον {6 γίζατος,. ἢ 
4υὶϊς Ηεϊοπᾶπι, ροίξαδπὶ 
παρἤηει, ταροετοῖ; αὔο «υϊ- 
ἄοπι ᾿αγεΐαναπάο οὐ τι ιῖ, 
Ττοίαπι ρῥγοίεξει ππί, νί 
68ΠΊ Γερείοσεπί. νἱ 48 π᾿ ΠΗ πὶ 
Τρῃϊς. Αἰ 14, 

2οὔ, 



; 

-40 

Στεῤῥεὶν ἐνοπλίσδσιν ὠλέναις πλάτην, 
“Σωτῆρα Βούκχον τῶν παροιϑε πημάτων 

νους, ἀνὰ ΚΣ 

205 

Σφάλτην οἰνευφίζοντες, ᾧ ποτὶ ἐν μυχοῖς, 
Δελφινίξ παρ. ἄντρα, Κερδῴε Θεδ, 
Ταύρῳ κρυῴαίοις χέρνιδος κατώρξετοη 
Ὁ χιλίαν χος τᾷ πολυῤῥούσε, φρατϑ. 210 

Ὧι ̓ ϑυμάτων «-ρόσποιον ἐκτίγων χάριν 
Δούμων Ἔνόρχης. Φυγαλεὺς Φαυτήξιος 

“Λέοντα ϑοίνης, ἴχνος ἐμπλέξας λύ) γοις, 
Σχήσει, τὸ μῆ «πρόῤῥιζον οὐϊς ὥσου φώχυν 
Κείροντ᾽ ὀδόντι κοῦ λαζφυφίοης γνώϑοις,, 215 

Δεύσσω πάλοι δὴ σπεῖραν ὁλκαήων κοικῶν, 
Σύρουσαν ἅλμῃ κὠπιῤῥοιζᾶσαν παάτρη 
Δεινοὺς οἰπεειλοὶς καὶ ἜΕΛΡΩΝ βλάξας. 

ν. 216. νιάεο δῖ ἢος, Τιοῖδε 

᾿ 206 Σωτῆρω) Ουυπι Οτϑε- 
εἰ ἴπ Μγἤαι ἀεἰβιὶ εἰΐεπέ, 
ΤοΙορῃυβ τὲχ εος ρουίεαι- 
5. φιδαϊον ΔΘ χτ, ἄοπες 
οππὶ ΑΘΒἢΠ6 σοποτεῆπις ες, 
εἴ ἃὉ δος 4πππι Βοος ἴρ- 
{πὶ νῖτς {πρρ[πίαῆδε, νὰ]- 
Πογδία5; [1ΠῈ ΘΠἾΠῚ ᾿ΠΠΡῸΠΕ 
Οτδεοὶ ρεῦ Μυἤδπι ἀπ ςεοῆε- 
ταὰπί, σαδπάοσυΐάεοπι ἰπθ6- 
Ῥάτις ΤΟΙΕΡἤτι5 ΕΧ ογάσαο, 
ψυ]πειὶβ ταπηθάϊῃπι 80 αὐξῖο- 
το Ρβΐεγθ. Ῥγορεγίαβ: 

ΜΜυμῶς εἐ Αθιμοηῖα ἐμοῖς 
πα σηξρίοο υτῖπητς 
δοηίεγατι, μας ἐρία καρ ]- 

ἰδ (πε ορθηι. 
ϊς ἱρίτυν ἄς οαπῇς. ϑοετδ- 
ἴον οἰ ϑυρρ[απέαίον ἀϊβευς εἴ. 
Βδοςσἢα5. 

Ὥς 

πιθᾶς Ποίξεβ, ἱπουυεηΐος, εἰατς 

207 ἐν μνχοὶε) ἵπ ἱπίϊπιο 
δ Ρ ἰοσο, νϑὶ Αρϑπλε- 
ΠΊΠΟΠ 6Χχ οὐδοῦϊο Βδοςῇο 
(δου ἤσδυϊέ, 4αεπὶ Πἰς Ται- 
τὰπιὶ δα Τυγ ογπτεπὶ νο- 
σαί, Ζιοπίδπι (8115 οοἸ αἴας 
ἃὉ Λτρίαϊβ: πη 4α]5 Ταὺ- 
τᾺΠῚ να ργὸ ἱρίᾳ νἱξεῖπηα 
ἤππιεσο. Πορἢϊπίις εὐ 1.ὰ- 
ογοίπς Αρο!ηὶς ἔὰπε ερὶ- 
(Ππεία. 4ὰϊ ΠοΙρΡΕϊπίας 4αΐ-. 

᾿ἄρπι νοσδίυγ δῷ οςςϊΐο ἀε]- 

ΡΗΐπος νοὶ φιοά ἰπ ἀεὶ ρῃϊ- 
ΠῸΠ1 αἰφσασπάο {8 ςοππεοτίε- 
τἰζ: Ταοτοίας νεὸς ρτορίεσ 
ογᾶσαϊα, 4αΐδιι5 εἴ Αἰ ΟΣ ΠῚ 
εἰ ἔπδο υὙΠᾶ{] ποππιιπη- 
4.8π| ςοηΐαϊε, Αροϊο δὰ- 
(οπὶ ὈοΙρἢἷβ. νπᾶ σαὰπὶ Βας- 

“ῃο 
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Ἐοθυ 9 ἀτηηαδυηΐ τϑηλῖ δύο, 
ΟΡΡείογαπῃ ογιαΐογθηι οἰλάϊιπι ΒΔΟΟΒΕΠῚ 
ΘυρρΙ Δηταΐζογθη οαπθηΐθ5, σα] Δ 4 πᾳ 8Π60 1η ἈΠΟ] 15, 
Ταχία ΠοΙΡμΙηἷ Γπιογοῦ ἀπέγαπι (οὶ, 
Ἴαιγο οοσςοϊΐα ἔαοιοθῖ [αοτὰ 
Μ|ηΠ|θάυχ οχιοῦ δχθγοῖίαβ: 
Οιὴ {οτιβοϊογαπι στγαξίαπι τοί θη 5 γοσθ ἴθι 
ἙἘποτοῆος ἄθι5 ΕἸραϊθιβ Γισο μα} 15, 
ΑΙ Θρα 5 Ἰθοπθπι, ν ποῖ 15 οἰάμενπι ἐπιρ!!οαησ, 
Ῥγοδιδοθιῖ, π6 ἔόρονα ξαπαϊτι5 ρογάδε 
ξρέξογε ἀθηΐθ τηαχὶ Πα 6. νογδοίθι8. 

ψιάθο 1 ηηρτΙ 86 Π} τηδ]οσαπι οαζοη8η1 αἰγαξϊο- 
ΤῊ Π1. 

ΤΙΑΠΘη ΘΠ Ρ6Γ πΊᾶγ6, εἴ γα δ δ Ἡξοτὼ ραΐγίδθ 
ατγαυθ5 πηϊηᾶ5 δί4 8 ΑΜΕΙΣΟΤΙ ἀδη)ηᾶ. 

τυιπαῖπ τοϊηδηῖος 

εἶο φο θέαν. 
αϊηίο: 

-- κμὶ πιρρμῆτο 1 {ἐ0 
Τοϊρίμοα Τἠοναμαο γε6- 

γΠΗΣ τρίοσογίοα Βαζοβαθ. 
510 Ὁ χιλίαρχος) Αραπιθ- 

τπποῃ, ουΐϊὰ5 ἐκοοϊ πὶ ἢᾶς 
οἀε οσαπία Επιὶριάος χιλιόναυν 
ςρατιοὶν ΔρῬΕ αι. Ῥτορετί. 

Ε: θαπαμ Επδοῖσο [11- 
ΣΟΥ 1μ11|6 γαϊο:. 

αυδπαιαπι εἶς ΠΠΊΟττ5 ἜΧ- 
αξῖας ποη οἵδ, Εποῖοῇες Βας- 
ὉΠ5 σοἸΘὈτγαίαΣ ἀρ [,65- 
Ῥῖοϑβ; ἴάεπι εἰ ΕἸρα]οὶ παπη]- 
Ὧ6 ἴπ Ατοδάϊβ Ἵοοϊας; Ὥς 
οἢἶπὶ οπΠὶ ϑίορἤθπο π|8}}Π| 
Ἰερογθ, 4υ8πιὶ φηγαλεὺς ΟΠ1ΠῚ 
ϑοῃο]αίζξε ; φααπαύδη ροίεί 

Τιαςαπας. 

ΨΈΠΔΙ 
ἰ 

εἰἶαπιὶ Εγραίευς ἃ ΕὙΡΑΙ]Ι5, 
ορρίάο Ρεϊοροππεῇ, ςοςῃο- 
πιϊπατί, ΤΙ ΘΟ ΥΠ8]15 ἀθ πάπας 
νοσδίαν ΒασοΠα5. 4ποά {Π1 
αὐτὴ ᾿ποουπἰβ εἰ ἔαοεῖθας (8- 
στὰ Πεγεπί, ἰεῖε Ρασπίδῃ, 

212 Δέοντα) ΤΕΙΘΡ ΠῚ, 
Οὐοά Δαΐεπι ἰδοπὶ αὐῖτας ἱπ 
᾿εἰδυπι ρτοροπὶξ Ροξία, (εξ 6 
Γαθίππυϊ., νὲ εχ ἰπιαΐ 
Ἐπυπαίηπις, {δ ἰθοηὶ εἴ (ὰΣ 
ΤεΙερ πὶ σοπιράταίο, ἤςαΐ 
Ευτὶρίάες Μεάθδπι δίχον λεαῤ- 
νης τουυρδ μένην ἀϊχιῖ. Ῥτο δὲ- 

ἕΐονο Ῥοῖεϑβ δἴϊδπὶ ϑϑοῦπϑ γού- 
[ογο, {1 π18}15 κι. {418 Π|]. 611 46- 
το, (Οὐδίεπαπι αἰοεἷξ οἰ αἴϊεπα 
ΘΥΔΘΟΟΥ ΠῚ ΡΘΥ πιᾶτο δά πδη- 
[απο Π1. 
ς ς 210. 



Ἁ42 ΓΥ̓ΘΟΡΗΚΟΝΙΣ. ' 

Ὡς μή σεκάδμος ὠφελ᾿ ἐν υὐ ἀμ Ἀρῆε 
ὦ τ ιν Ὁ ᾿ “Ὁ ΄ , Ἰσσῃ Φυτεῦσαι δυσμενῶν ποδηγέτην, 22 
Τέταρτον ἐξ΄Ατλαντος ὠϑλί σπόρε, " 
Τῶν αὐθομούμων συγκατασκαίπεζην, Τρύλιν, 
Τόμουρε, πρὸς τοὶ λῷφα νημερτέξατε. Ὁ 
“Μὴ δ᾽ Αἰσακείων ἑμὸς ὠφελεν πατὴρ 
Χρησμὼν οἰπτῶσαι νυχτίφοιτα δείμωτα, 
Μιᾷ δὲ κρύψαι τοὺς δνπλοὺς ὑπὲρ πάτρας 

΄ “ ᾿ ἘἜΓΥ Μοίρᾳ, τεῴρω σαξ γυῖα Λημνοίῳ πυρὶ, 
) "" ω - » ᾿φω 

Οὐκ ἂν τοσῶνδε κῦμ᾽ ἐπέκλυσε κακῶν. 
ἹΚαὴ δὴ ἸΤωαλαύμων δέρκετοι ββρεφοκτόνος 

ζς Ζέ4ε- 

Ν. 410. Νύπαιι τε, ο ῬυΥ], Μογουτίας ἡσηαυᾷπι ἴῃ Γμοθ0ο σο- 

225. 

πος, Αὐαμτῖθ ρτοπθροΐε, 40] αταεςοῖθ σοηἤ]α ςοῦῖτα.. 
ποθ, οδοηδίοσ [1055 ῥτοξιζατα, Πιρρεάϊταρὶδ; Ἵ 

ν, 234... Ὥσατις ῬυΙΔΠ118, ραΐοῦ τη6Ὲ}5, Λοίλοιϊ, δ[11 ΠῚ εἴ ναῖῖϑ, 

21 Ὡς μή σε) Δροϊτεορῃς 291 Τέταρτον) Α(ἰαπεῖς 
δα Ρυγίίη, Μογσαν ΠΠππ|,), οπὶπὶ ἢΠ1ὰ ἔα Μαΐα, πηγαίον 
φυϊ Οταροῖβ Δα Θς θα πγ ἀο δεῖ5 - Μογοατι, 4αϊ Ρεν Ἱπ ργοοτε- 
ὙΤτοϊάπογαπι σοπἢ οἰ ταεῖο- δαϊ. Οορπαίος νοοδέ Ττοὶα- 
ΠΕΠῚ ὁδρίεπαάδα ρεῦ Θ,ΠῚ 
Ττοῖαθ ἀροζυϊξ. (δάπιτ 
εἴ ἐρβοίοη Μεγοαν, εχ 
4πὸ ἀεάμοϊεος (ϑάτηϊμις, 
4ποά ίαρτα ροπίμπι οἴ. Αο 
νἱἀείανς Μογοασὶας ἃ Βοεο- 
τὶς Οδάπηις 68 ταϊοπο αἰ ξξι15, 
ᾳύα Γυρίζον α ϑρατίαπὶβ Αρα-᾿ 
ΠΙΘΠΊΠΟΣ σΟρΠΟπ ποις εἴα 
4 ἄε τὰ αἰϊχα!ᾷ ἀϊσοιπας 
ἑπίγα. Οὐϊάδπι σοπέτα ρα ξαπέ, 
Οπκάιητ πὶ ΡΟΣ ΘΥΠΟΟΡΕΠ 6Χ 
Οδάιηϊ!ο ἀοάπεῖ, 
220 ἼἼσσυν ἴ 6550. 486 ἃ 

πιδίγο Ρυν 5. Τὰ ΦαοΠ43Π| 
δ ἀἶδα. ΑἸΐα εἴ {Π. Τὰ Ρὰτ- 
᾿Βἴας ἱπίμ!8, δρυᾷ Αρο]ὶο- 
πίυπι. 

ΠοβῳΡρτορίεν θαγάδπαπ, ΕἸο- 
ἔζγϑε, ΠἸΐαα Αεἰαπιὶς, Εἰϊαπι. 

223 πρὸς τοὶ λῷς) ΟὙΥ̓ΔΘΟΙ5: 
ΠΗ ᾳαϊς τη! ρσο ἔα ο1 1 π|ΐϑ 
ἴχπηετα. Αἴφαο μυςροσεπεξ 
δάἀαρίαπι, [εβϑῖας Ρυυ δὶ 
4ιοα Ππαξοπος ποπιοὸ δες 
᾿πτ6]]οχῖς, τόμεροι Εὐϑηξ' 11 
Ρτορεῖθ, φαΐ ογταοαϊο Ποάο-. 
Π860 ρΡτϑθεγαπί, ἃ Γοιπατο 
πιοηίε νἱςΐηο σοσποπῆοπ 
παξε. Ηἰἷς ναΐοπὶ {Ππ|ρ]]οϊξοτ 
τος νοσδθ. πὶ ἀεποίαί. 

223. Τὰ λῶςα) ποπ' ἢπ|- 
Ρ] εϊζον ἀσοῖρίοπάαπι, «[δἀ ἐς 
υοῖο Ογαεοςογμ, Δ ΟαὉϊ 
εδάεπι Τροϊαπὶς οταπί ἰοπσα 
Ρείπημα οἱ ᾿μέβ πιὰ, Εἰ- 

18 ΠΊ 

᾿ 
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Ψεπαπὶ 6, ῬΕΥ. Ομάπιιϑ 1η. 100] 

ἴα πόα σοηπ τοι, ποξησμη ἀποθη1,. 

Οὐατγίμιπ) οχ ΑἸ 4ηΓ15 ΠΗΠΟΓΙ {ΘΏ11Π6, 

Οσρηδίογι} ἐπογτπΠὶ ΘΟ ΓΙΌ Τ ΘΙ, 

Ψαΐοιη δὰ οβείπγα νυ! πηατη :΄ 
ΝΟ αὖ Δοίπεὶ οσάο 15 ραΐρθυ Π1615 

ΝΝοΐλυτηο8 τΘρΡΌΠΠοῖ [ΘΓΓΟΓΘΒ5, 

584 νῃᾶ ρΈΠηπο5 πιοτίρ τ ΧΉΪες 

Ῥγο Ραΐγία, σοιηδησθηβ γί 5 Ἰ5ὴ6 1 ΘΠΊΠ10, 
ἽΝ ἴλπηθ ἰδητογατη βαξιδ ᾿πυπάαϊοε πα] ΟΓΕΠΊ. 
Αἰ Ῥίδοῖ Ῥογίμαηϊι5 της] οάα 

- χήρη ἄο παίο οχ Ηδοιδα Ῥαιάς ἀϑολεληδμ (ε Δηῖρος ὁς- 
οἰἀ δε} ποη τἀπῦμπῃ 8π6 Ἰπαίοτιτῃ ΠΑ ΟΥ ΘΙ 115. 

ν, 229. ἃς νἱάἄοτ ἰάπὶ ῬΟΥΓΓΙΠ115, (Ο] ΡΊΓΟΤΙ τ] 1411) ὀφδαπ τὶ 
(ςλῖους ποίίαπι, (ταθοοζαπι, πα διι9, 

ἜΝ ςο ΠΟ ἰαἴες αἀάϊε: τὰ 
βέλτιςα.τατέςι τοὶ ἐΕ λληνικα Ἐν 

224 Μηδ Αἰσακοίων) 14 εἴ, 

πες ογδσαΐα, ας Αείαοιυς 
οἅαρεν Ἠδξεουθαδε (Ὀπημῖο εἀϊ- 

ἄϊε, σοπίοεπγῆηεις. Αείβειις 
δπὶπ), Ρυεΐαμηΐ Ἐν, εχ Αὐἱϑθα, 
ψαΐος διϊξ: ἴς, δα άϊίο Ηθοευ- 
Ὅαε (οηηπῖο ἄς ἔοττο, τείροπ- 
ἄϊτ, πιδίτοπι νπα οππὶ Εἰΐο 

οὐ 46 τηράϊο (οἸϊεπάδηη εἴα: 
αἰϊοχαὶ ἔοτγε, νὰ ΠΙῖπι8 παδίγεπὶ 

“Ῥετάεσει. Ῥυΐατηιις. δαΐεπΊ 
Ῥδΐεσγ, ποτύῖπι ΄οςὸ Ον [|4Π|. 
ΤῊνπιοεεϊς νχόταπι, σὐπη ἢ- 
11οὸ Ταζαϊτε, ἀς φαῖθα ᾿ηΐτα. 

᾿ 226 Μιῷ δὲ) ΑὉ [χιἷς ποῃ 
ἀἰίοτοραηξ εα. ηπδο πὶ Απ- 
ἀτοπιδοῃᾶ Ἑατὶριαϊς ἰερθη- 
ἐπ: ἐϑε Σ ὑπὲρ κεφαλὰς ξβα- 

λὲν κακὸν ἅτις τέκεν ποτὲ Παρρ, 

πρὶν Ἴδιον κατοικῆσαι! λέπαξε 
ὑπὲρ κεφολός απίοτη (γέ ἐν πα- 
ρόδῳ ἀἀἰςαπη) ἴα ροπίξανς μος ΄ 
Ιοςος νί δρυά ΤΊιθοον. Ηστγα- 
οἰἶτο: ὑπὲρ ποταμοῖο, αὐημ 
ῬΠαττηδα. 

Τργαηεητ6 (ΑΡΉΣ ἦατο. 
Ιπορεϊππέ επῖτῃ ῃΐς ἱπέευρ θε 
ἴε5 σταθεῖ, ΟΘϑηγπος ροῖτο 
ἄϊεῖς Ἠδευθαπὶ εἰ Ῥαγἄθπι. 
Τιαπιπῖτπι ᾿σπθπΊ νος, αοά 
1π [6 πιποὸ ρῥτίπγαπι πε ππὰεπ- 
τὰ5, ἰδειπάπαπὶ ΗΘ ἰαπίοτιίη: 
νῈ] ἃ Ν᾿ υ͵ἱοδηο, [μοὶ Ργ86- 
Πα. 

220 Παλαῤμων) ἄετι5 πγατῖ- 
ΠῸ5.5 4π6πὴ 411 Με σοτίδπῃ 
νοςδῃΐ; ἴς ἴπ Τεποάο ςοἷο- 
Ῥαΐπς ραδγοταπι Υἱέ! πιῖς, 
αυοά :ῥρΐδ φποπάδπι ρπεν 
ρει ἶρις, νῇ εἰ τη [θυ Ἶ15, 

Μεοῖ- 



44 
Ν ᾽ ; Δ Δο 

Ζέεσαν αἰϑυίησι πιλεκτανοφόλοις. 
Τροΐων σύνευνον ᾿Ωγένε "ιτηνίδαι. 

Υ̓ΟΟΡΗκΚΟΝ ς 

ΚΚαὴ δὴ διπλᾷ σὺν πατρὶ ῥοώετοι τέκνα; 
Στεῤῥῷ τυπέντα κλέϊδας εὐάρχου μύλῳ, 
Τὸ τρόσϑεν αὐλητῆρος ἐκπεφευγότα 
Ψυδροῦσι φήμοις λαρνοκο(θόρους ῥιφεὶς, 
Ὧι δὴ πιθήσας φυγνὸς ἄρταμος τέκνων, 

ΣΙ 

Αἰβυιόθρεπίϊος πορκέων λινωγρέτης, 
Κρυθμοῖσι καὶ ῥωιξοῖσι νειρίτοης Φίλος, 
Χηλῷ κατεδρύφαξε διπ)ύχους γονάς. 
Σὺν τοῖς δ᾽ ὁ τλήμων, μητρὸς ἃ Φράσας ϑεῶς, 
Μνήμων, ἐφετμοὶς, ἀλλοὸὶ ληϑάργῳ σφαλεὶς, 

] 

.239 

Πρη- 
. 

ν, 222. εἴ ρεγάδηξιν αὖ ἈΟΠ1Πς ἵπ ᾿πιϊ4 Τεηεάο Ογοπιβ νη 
αὐτὰ Προς, Τοπο εἱ ἩἨοπητῆθα, ετῇ δὶ ἄπο ἰ8πὶ ἰδ πιοὶ πιοῖ- 
ἴοι εθπιροταητ, απ Ρϑίοι, ΜοΙρι εἰθίοἰπῖ5 ἔα Πο ἱπάϊςϊο 
οἴεάθηβ., 605 οὐοϊάοιε νεῖ]ος, ἴῃ οἀρίαπι ἱποῖυο5. ἴῃ πιάτα 

᾿ΡΙΟΠΟΙοη5, ἴῃ απ04 ἰρίε ΟἸτη Ῥτοιοέζῃβ εγὰς 4 παῖς, (ξά 8 
ὉΝδατουῖθι15. (ογ τι}8, 

Μεοτροβ ἀϊοῖϊξ παῖιθβ Οτδθοο- 
ταια. Οὐοδηΐ σοπίαχ οἱὲ Τὸ- 
[ἢ γ8, 486 Πἷς ΡΓῸ πιϑιὶ ΤῈ- 
πράϊο δοοιριεαγ. Νοσδέαγ 8π- 
ἔδπὶ Οὐραητς ὠγένος ἴδια ἀΠπίϊ- 
4πι5. 4ποά ἃ α ! θ544π| τα- 
τῸΠΙ οπηπῖαπι Ππαϊαδίατ ΡΥ Π- 
ΟΡ πὶ. 
212 διπλᾶ τέκνον 6 αϊεος 

Ηϊοτῖα 4αοταπάαπι, 4105 
ἴπ ἐεχρεάϊίοπε Οτγαθοῖ ᾿πίου- 
δαπετα. ΟΕπΊπος ΠΠ105 
Ρεϊπιαπι ἀϊοῖϊς Τοπαπὶ εἰ 
Ἠεπι  ἤεαπι. ΟΥ πὶ ΠΡετοβ: 
4τὸ8 φυῦσπὶ Ρϑίου ἄγοβο ἰπ- 
εἴυΐος ρτοΐθοι οι ἵπ πηᾶσε, 
δὰ Τιουασορῆτνπ 1π{{8π| εἷ6- 
διε απίς οαἰὰς ἱποοὶᾶς, Το πο 

ογεδίο τερα, ἱπίυϊαπι δὉ 69 
Τεποάππ) ἀδποπιϊπαγαπί. [πὶ 
64πὶ νὉϊ Αςμῖ 65 νοηϊ, Τὸ- 
Πὰς φαΐάεπι δὉ εο ἔπι} οσαπιὶ 
Ρϑίγε (46 πὶ [ἀπο π 411] ἀπίε 
τηοτίσιπι γα πι πῦ) ἱπέθ θη," 
ἐὰς5 εἴ: Ηεπιμεα δυτεΠῚ, 
ἄτπι 115 σοπίρεξξαπι εἴι- 
οογεῖ, ἃ ἴοττα ἔμ] 8Βὲογρίδ. 
δε δες ᾳΡ]οΐα ππιηΐ: νεὲ- 
τπι ΠΙοτίατη ἢ 4ὶς τα 4υϊ- 
ταῖ, ἀρᾷ Ὀϊοάοτυτη 81ς. 
εχίγοπιο ἰἰδ. 5. τερεγίεξ, 

234. Τὰ πρόσϑεν) ΟΥγεπας 
ΠΑΠΊΠΠ6. πιοτίυϑ Ῥτγοοίθα, 
πιαῖτε Τεηὶ, ῬΗΥ]ΟΠοπΊοπ 
ἀυχῖτ: ἠὲ αυσπὶ Τεπὶ 
ὉπΊοΟτα ςἂρίᾶ εἴεϊ, πες εο 

φοῖϊει 
δ 
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Ἐργαογο πηούρὶς ΓΠΠΊΡΘΓΙς 

Απυπὶ Τιϊαηϊάοθιμ, Οοθαηὶ σοπίπροΠι. 
Οὐἱη φοιπῖηὶ σππῚ ραίγα ρονάσηζοτν ΠΪΗ, 

Μά άο ρογοιῇ! ππιοτοβ ῬΓΙΠΟΙΡῚ5 ἰαριάθ: 
Οὐἱ φγίας ἴπ αἴιιθο ρθγηϊοιϊοίαβ ΕΌ101}18 

Ἑαἰο Ττηοηο οχροΐίοηθϑ ο προγδηῖ, 

᾿Ου οδίθιηρογαῃβ οὐϊοίι5. ΠΠΙογιση ἐπεογίοξλοτ, 
. Ἢ ᾿ "ΤΩ ᾿ ὗ 

Α πιρερὶβ παΐγιτ5, Ρ οαίόγιηι ολρί5. σοί 115, 
Οὔτγρίϑ οἱ σασι15 ΠΟΓΙΓ15. [Δ Π}1}18115» 

Οὐρία Τρ Πἰ1ὸ5. ἀπ05. 
Ουπὶ 1118 νοτῦὸ πλιΐογιηοη ἀϊσθη9 ἄθ86 ΠγαΐΓΙ5 
ΜΜπεδιποη τπαηάαΐα, [64 οδἰπῖοπο ἰαρῖα8, ο΄. 

᾽ Ῥγὸ- 

ν. 240. Οὐπη Ἦΐς νετο ἅπι! Μηοποη, ΑΟΝΠ|5 ἡποπίτου, ρευῖδίξ, 
4ποά ρεῦ οὔἰϊαϊοποπι ἔππς πο πιοπεγας, πες Ογσηιπὶ ἠ6- 
σῆτοῖ, ΑΡΟΪη15. ΠἸϊαπὶ, φιοα ἔλταϊς ΑΙ Β111 βαζυγαμα,, οὐᾶς- 
οἷο ςοπίϊξαῦδαϊ. 

Ῥοῖϊε ροίϊτι, δρυᾷ ρδῖγεπὶ 
ἄς νὶ ΠΡῚ 1Π14ἴὰ 11ππὶ δοοα- 
{(αυῖι, νέα δά πος ΜοΙρὶ εἰδ1- 
οἰπὶς (εἰ πιοπῖο, ἃ 400 εἴ 
Τεπεάϊ! εἰδιοϊηἰς ργοθοτ- 
Βίαπι ἀπέξαπι εἴ. 

23" Αἰϑυιόϑρεπτος) ΟὐΠῚ 
Ογεπαπι εχ ΝΝερίαπο πιθοῦ 
Ρερευηῖει, ταχέα τηᾶτε ἐχρο- 
(τ: φύετη ἀεϊπάθ ρῥηςαῖο- 
ἴε5 οὐοπὶ δΔάποϊαπτ8 ἱπάϊοῖσ 
ἱππεπίαπι εὐπσαταπί. εἴ 
Ογοπῦπι ἀρΡΡο άγαηῖ. Ηΐπς 
ἃ Ῥοξία ἀϊοϊξαν 8. ποι ῖθ. 
ΔΌΣ τη ῖΠ15, παίει ειι5, οἴ 
ΡΙΓςαξοταπι ςαρέιι5 τοι, 
αι οτἶαπα, ΡΟ πὶ νεπαίου: 
Ρτδοΐογθα ἔλθη] ατῖς οὐξγεῖς 
(ΝΙἰοάπάγο αἰϊδὶ κρῆθμορ, δαϊ 

Ροΐτ5 κρίθμος εὰπὶ Ὠτοίςοτῖ- 
ἄς, Πεύθᾶπὶ Πρ πΙΠςα) εἴ πος 
τἰ εἰς ρἰίοῖθιι5, 46 φαῖϊθα Ορ- 
ΡἰδπῸ 5; 411 ἰαίηεπ οὔτοι 
εἴ. πιαϊππῖ. 

241 Μνήμων.) Ηππς Αςἢ1]- 
Ι: ἃ πιαῖγε νυ] ειγ θατατι 
ΘΟ ο] αες (ςοπίοπεϊεπίε 
ΡΙαΐατοῆο Ἑλληνικοῖς, πῇ 
ασιοά ποπιεπ {πριϊσοῦ νὲ 
Θαπὶ Πα πιοποσθῖ, πὸ αποπα 
εχ Αρο πὶβ Πἰ115 ᾿πίουϊ πιε- 
τεῖ, Εσυϊάοηη ἀς Μπέπηοπε 
πΐἱΠ1} αάμας Ιεσοτα αἰϊα ἃ πιὲ- 
τοῖηΐ, πἰῇ φιοά Ἐσπϊαιἶας 
μνήμονος νυ] ΟΥ̓ΠΟΙ ΠΟμΊΕΠ' 
εἴ : πχυ οίαψαο νασιῖς Ποτοῖ- 
θὲς μνήμονας εἴ Γππιοπίίο- 
το5; νῖί εἴ φεπίοϑ, ἀἰτραξος 

τείετε, 
΄ 



δ, ΙΙὙὙΟΟΡΗΠΌΟΝΙ ςφ 

Πρηνὴς Θανέίτοι, ςέρνον ὁτασϑεὶς ξίφει ς 
Καὶ δὴ φένει Μύριννα » σὴ παρόκτιοι 

πεσὼν Φριμαγμὸὲν ἡόνες δεδεγμέναι, “᾿ς 
“ χορ πὰς . « 
Ὅταν Πεέλασγον ἅλμα λοηψνηρϑ “τοδὸς 
Ἑἰς ᾽ν ἐρείσας" λοισϑίαν οὔϑων λῦκος, 
Ἐρηνοῦον ἐξ ἄμμοιο ῥοιδδή σε “γώνος, 
Πηγὰς ἀνοίξας τως πῶλοι κεκρυμμέγας. 

Καὶ δὴ κατοίθει γοῦων ρχηςὴς "Αρῆς, 

4 

, ᾿ ς ὡ ΠῚ ὲ 

Στρομδῳ τον αἱματηρὸν ἐξαρχῶν νόμον. ΐ ἽἍπασοω δὲ χθὼν «σρϑωμάτων δρεμόη 
Κὥτοι, πέφρικον δ᾽ ὥξε ληΐδ' γύοῃ 

Λόγχοιες οπίοςίλξοντες. οἰμωγὴ δέ μοι 
ψ 7 7 ν ἵὰ : Α 

Ἐν ὠσὶ πύργων ἐξ ἄκρων ἰνδάλλεται, 

-.- 

Μ, 341. (οὐλτ ντῦς Ιγοιλὲ, Ἡγείηπα, ΟὐΤὴ ᾿ἰτίοῦς ἰδ Ἡΐου,. 
τὰπὶ εατπδτιῖπι ἀπ ἀϊεῆϊα, ἀπθτη ΑΟἢ 65. 101 ταπίο ἱπιρέτῃ ἴῃ 
το γάτα 

ταῦ, 

τεΐοιῖ, Οἷἱ εχ Μηδπιοπε 
ξαοεϊαπιὶ Μουιηοποπι νὰ πἴασ 
1ϊ φυαϊθοιη Α παρ τατηπιαπηο, 
{ἃ αὶ πῆρΡας5 ᾿ποσπα!5 ρο-, 
τίυς, 4φυδπὶ ἴοτὶῖ5 ἰπογρ οία- 
τιοπιδιυῖς, ἐσ π θηϊάΐ, 

241 Μύριννα) ὄρρί 4] Ἐπὶ 
ἰἸαχία Ὑτοΐδλιη ἴῃ ΤΥοῖα, ἃ 
Μγεῖπα Αἰηϑήοπο, 4188 γη: 
Ὀδ6πὶ παπὸ οχτγοχις, ΘΕ δᾶ 
{ρυΐία δαϊῖ, ἀςποτηϊπαίστη, 
᾿κεξῖθας ϑέγασοπε οἕ Π1ο4ο- 
ἴὸ. ΗοπΊιοταξς: ᾿ 

Τὴν ἥτοι ἀνδιες βατιεῖαν κι: 
κλήσκεσιν, 

᾿Αϑανατοι δέ τε σῆμα πολυ- 
σκαίρθιεοιο ΝΜίυρίνης. ν 

ἴῃ ἢᾶς νεδε Ττοῖϊαῃϊ, δυάτο 
Ὀταθοογαπι δἀποηῖα, ἴῃ 

ας παῖις ῥυοἤ]οτ, γε ἔσητοιη, Πιςιϑα ας οροττμη, ἀρε- 

ἀοῖοπὶ σοΠΡΟΠΕΙ πιηξ, νὲ 
[ἄδπιὶ παῖίαῖ, Ὑπεῆαϊΐσυπι 
ἴα! τατ ἀξοῖς Α ΒΕ }Π5 Τ᾽ Βοίϊα- 
1, φὰὶ ταηΐο συτῃ ἱπηροῖιυ ἰὴ 
[ουτὰπὶ ρτοπ τς, γὲ Τοπίοπί 
Ἱπάϊάοτη ἐχοπέεσει. Επτὶρὶ- 
ἄες Δεϊπάο Φ τοϊαπεπι νοςδέ 
Απάγοπιδομά,, ᾿ 

249 κωτα θα Ἡγνροίνρο: 
ἢς τηϑαητί9 ΡΥ ΘΙ, ΕΟ ἢγ: 
Ιυΐΐς Ροσῇς, ᾿ 

Σάλπιγξ δ᾽ αὐτῇ πκαύτ᾽ ἐκδιν᾽ 
ἐπέφλενγεν. ; 

Ψ στ ας ὄχίγθηιο ἀδ6., 
ΟἸαιηοῦδ ἱπσεποῖμπε σσεϊπρὲ 
Τγοῦεψρ Τιάσίπίσηο. 

Πρὸς 

δαϊτδέου νσοαέὶν Μάγτϑ, ατι4-. 
ἴθι ἀοίςγιθαπε ἱπ Ἑανῖρι4α 
“Ῥηοθπηϊαθ, Οοποἃ ααοαὺθ 

γεῖρ- 



»λυνῬνῬ 

ΟΑΒΘΔΝΡΒΚΒΑ. ; 

Ῥγοηθθ πηοτίοσιν, ρεξξι8. ρἰαάίο [ατιοϊαῖ8, 
αοϑμιε ἴαπε Μγγίηα, δὲ "τόσα 8 

Κίραο Βιηπιζαπι ἜΧοιριθηξθ5 Θαϊογιμη, 
Οὐσπάο ΤΠποίϊαἰϊοιηι σαἰοτῖβ αἰζατη Ρ6 (19 

Τῃ τὶραηλ ἱπΊργ 65. ν]εἰτηι ταθπ8. ἰπρα, 

Ἐοπίδπδιῃ ὁχ ἄγθπᾶ οἰθδιξ ἀφαδτη,. 

᾿Ἐσρηΐθ5 οἰϊπι οροσίοβ Ἀρθυιθηβ, 

ἱποθπάϊε φαοφαθ. ἕθγγαηι ϑαϊςαΐον Μαγβ, 

(οποδα γι θηξιη) ἜΧφΓ 165. ο]α ΠΟ Πι. 

“Τοίὰ ν61Ὸ ἴοσσὰ ν 
Τασοῖ, Ποτυγθηῖοαθ ἵδη 

γαίϊαΐα ἀπΐθ οοτΐο5 ' 
ἘΔ] ἰοροῖ5 ᾿πσογᾷ.. 

αμοοὶϑ οογυοαπεϊα, ἰπξξτι8 ροῦγο τ Πὶ. 
Ὁ ΩΠ1Π1}15 6 [υγΓΓΙ 5 1ἢ δυσὶ θι5 ρογοηδε 

Δ 

γ. 349. ἴα δε Ότι ὀκαγδοίοις, Μᾶγνος θα οἰαἤτουτι φαηῖς, τουτὰ 
ναϊαϊα Ἰησοῖ, δον] ἰάποθῖθ. νος αὐἹ 15... πούτόης, ρἱαπέζις 
ΤΑ] ΘΓ ΙΏ, ψοΐξες ἤια9 ᾿ποουδητίι, οἵ Δ μπιοτα 1165 οἶδᾶοο 
ψιἀοητίαμ, ἃ τὐσυιθι15 τῷ αὔγοηι αἰοοηάϊτ, 

φοίοσος ἴῃ Ὀ6ΙΪο νιοθαπίῃσ 
᾿αηΐς ἴὰ0α8 ἃ Τ υτεπεπῖς ἴῃ- 
᾿ψοηΐα5., νἵ εἴ ἰπ δἰΣ5. Γου ῖδ.. 
ὙΠπεοοιῖξας ΕΌΣΟΡΑ: 

᾿Κόχλοισιν ταναοῖς γαάμιον μέ- 
λος ἠπύοντες. 

Ψιοθαηίαν εἴ ἔοῖθις, 4 πι- 
. βἀπιοάθηι ἀπποίαπί Ετισηρί- 
ἀϊ5 {ὉΠ ο]16 ῬΗοΘΠΙ 15. 

2453 ΔΛέγχαις ἀποςίλβοντες) 
(απιρὶς ἱπητῖῖ, Ποντεηῖ Πά- 
εξ, νεϊαξ ἀὐης ἀγα. ϑὶς 
ψινο ας: 

᾿ς ππππ δξγααμε Ἰασὲ 
Ηονγοί[οἷς βγιξὶς [ὅ6ὲ: 6η- 

βρη». 
ΘιΠ}Πἰτον ΕΌτΙρΙ ἀθς5 ἀἰἸχίε: 

ἿΝ 
ν᾿ λόχον πυκγοῶσεν οἰσπίσι πεφρι- 

κότον ἀγὺ ; 

ἯΝΕς ἀεθεξ φα 0 6πὶ ταϊνατί, 
ἢ ἐποςίλβοντες οὐπῇ γύα! σον 

ἰαπραΐαγ, Τα 15 ἐπὶ πὶ Ατῖ- 
εἴπη εἴἴαπι ἀραα αἰΐος το -᾿ 
Ῥαοτιίατ, νὲ φαπη) ἱπ4αῖϊ 50- 
Ροςοΐος5 ΤΎΘΟΙ:Π115: ἐν δὲ κοινὸς 
οὐρσένων τω κλαγγοί: πεο αἰϊίες 

ἀϊχιῖ χοίρὶν βέβοον ΤΠσογ ἀϊ- 

ᾷος «. 51 φεὶβ ἔαπΊ6η τηαῖἱτ 
ἰεροῖα ἐποςίλβοντος, ΠΟΙ πιᾶ- 
ΦΌΏΟΡΘΙΘ ΤΕΡΌΡΠαΑΡΟ, 
254 δάλλετω.) Οποά ἴῃ 

νἱΐα εἱξ ἱπιᾶρο, ἰά ἴπ δυιάϊεα 
εἴ εοἢο. Εἰοσαηῖεν ἰοτίαν 
τὸ ὠδάλλεται! ἃ νὰ δά διήϊ- 
ταπὰ {γα τ} Ροξία, ΑἸἰι- 
πὶ ἀρίπέο δή Ηοσπηεσίςαπι, αὐ- 
θέρι. κυρῶν, 4τιοά ΑΥ̓ΠΟΡΉΔΠοα 
Αἰχιξ εἰς ἐροιγὸν κροίζειν, Ὑ εἴρὶς,- 

ΓΙ 

ϑ 
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Πρὸς οἠϑέρος κυροῦσαι νηνήμες ἧδρας,. 
Γοῳ γυνοικῶν᾽ καὶ κοιτοιῤῥουγοῖς πέπλων, 

ΙΥ̓ΟΟΡΗΚΟΝΙ58 

Αλλην ἐστ᾽ ἄλλῃ συμφοῤον δεδεγμένων. 
Ἔχῶνό σ᾽, ὦ τάλαινα καρδιοι, κακὸν ᾿ 

Ἐκεῖνο δῴψόι πημάτων ὑπέρτατον, Ὁ. εἰ 
Εὐὖτ᾿ ἂν λαδραζων περκνὸς οὐχ μητὴς χάρων, 
ΤΙ ροῖσι χέρσον οηετος διωγσάφων, 
Ῥαιδῷ τυπωτὴν τόρμαν ̓ ὠγκύλῳ βάσει, 
Λευρᾶς βοώτης γατομῶν δι σύλακος, 
Κλαίζων τ᾽ ἀμιτον σόματι ὀργί, 
Τὸν Φίλτωτόν σὲ τῶν οὐγαισόρι 
Πη|ύς τε πατρὸς, ὡρπάσας μεταρσιον, 
Ὄνυξι γαμφηλῇσί 8᾽ αἱμάσσων δέμας, 
Ἔγχωρα τίφη κοὴ πέδον χροινῃ Φόνῳ᾽ 
Λαβὼν δὲ Ταύρου" τὸ πεφασμένξ δάνος, 

255 

26ι 

βοὴν, 
τρόφιν 

26ς 

Σχε- 

ν. 4ζ85. 8.4 ΠΠιἃ 6, ὁ αὐτὰ Οὐϊαπάτα, πιάχιπιό πιοιθθῖξ, 
4υῦπι ΑΟΠΠΠ16ς5. οὐ ἀε Ππτπὶις, 

564. Ἠεξοτεήν, ἔδεται τὐουατα οΥἸ Πηηταπι, ἱρμσαυς ἀἄθο 
ΑΡροϊ τη15 αἰθπιήσηι, οςοἰαπι οἰγοὰ πλπγοϑ γαρίθτ, εἰ τη 4 0181} 
Ῥεῖ (αἸς πα ἰασογαῖο οούροΐς τυαῃθῆβ, (οτγαμι πποιης εἰὰ5 
τιδ Ό]ΑΡ τ. 

261 ἀιετὸν), ΑΟΉΠΠΠΟς Ηε- 
ξζοτεπη σαγγαϊ Αἰ Πρ αξτπὶ ρον 
οαἰγα ταρίθπ5, 

. Ὀγδιΐατη ἀἰοῖς Ρθτ Ἐρεχορο- 
ἤπ, Οτοῆμππι 1πίε σε 46 
νος α]ο. 

6: - 62. πτεροῖσι- βάσει) 
Ἡόοτοπι νετίαπι οτάο,ς Ραυ- 

.1ο Ροτρίοχίου, ἴίὰ φοπίϊεαοη- 
ἄϊ!5 οὔ: εὐτ᾽ ἀν-αἰοτὸς (4εμ1]- 
166) διαγροίφων πτεροῖσι ((, 9. 
7011: χέρσον, (. 6, ἐν τῇ 
χέρσω) τυπωτὴν τόρμοιν, ἑκεβῷ 

Οἰαὶ) ἀἐγκύλῳ βάσωι (ἔς, εὐ νὴΣ 

ἹπιρυοβπιὋ 

μὴ χράιεν εἴς. (ν. πἰοὴ ) ψ τα 
οδίσυγα ναι εἰ πία! Κ, 

263 κλάζων) ΠΊΟΤΘ ΘΧῸΪ8Π- 

{{ππ|, ϑο οἰ α6 8 εὸ σγοΐοστ, 
ιυοά (οἷα ἔδηηρεῦ ΑςὨΐΠος 
Ῥασπαραί. (Αγ Πεπτιτ ἀϊοῖς 
Ηεξδοτεῖη, 486ΠῚ Πποπηα 
[λοϊαπί ΑΡοΙ ἱπῖς δ! απ. ἢς 
Ῥίουιις νοσϑῖι 6Χ [αἴοπδα 
Ρϑίοτο, {αςπὶ 11, ἀππὶ ρᾶ- 
τεσεῖ Αρο ποπὶς ἔπθ σοη- 
(ρεξζα δεςορῖε, ΑΗῚ πιοπεῖ- 
Ῥὰ5 αυϊθυΐάαπη ὙΠΘθαπὶς 
μαης οτἱσίπεπι (εἰ σα πί, 51ς 

ἐπὶ πὶ 



ΦΑΘΘΑΝῸ Καὶ 49 
ΑΔ δοίποσγίϑ. νθηΐϊοίας ρϑγίησθηβ [6 46ς 
ῬΙαηξξι δὲ νοίιἴγασ!θ τ] Ὁ] 16 ΠῚ 
ΑἸϊαΠῚ ἀἴααθ αἰῖαπι ἜΧΟΙ ρ θη οἰλά δ η], 

ΤΠ|υ ἃ π|6 τπηπδθγαπη τῇδ] 1, 
ΤΠΠ|0ἃ4 ππογάθθις πηαχιπηπι π|4 }1Π|, 
Οὐδηάο 8115 1πέγθηΊθη5 ηἰστὰ ΡΠρΠΑΧ σοί 
Ῥρῃηὶς οΥγαπΊ Δ4Ό1]α ἰΠΟΓΊθ6η5, ι 

Οὐυταο ἱπιρτοίβηι ον δ [πὶ ἑοτίο στο, 
Ταἴυμπῃ δαδαίςις ἀγαηϑ ΤᾺ Π]. - 
Οἰαηρσθηθάαθ ὁοηξυα οἵ ᾿πηΠΊ4η1 γΟΟ6, δῷ 
ΟΡ πηαπὶ τη ΘΟ πὶ γαίγαπι,, Δ] Ππηπππηφαβ,. 

ΟΡΙΟΣ ρα ε15 γαριθηάο {Ὁ ]1ΠΠ]6 ΠῚ, ( 
πραΐθυ5 ἃς το τις σογροσα ἰαοογαῖο, 
Ιηάῖσοηδϑ Π|π85 ΤΟ] ΠΊ4ι16 πχδοιατὶξ οαθά6, 
Αοοορίο ἀπξθη [Δ ῈΓῚ ᾿υσ 141 ᾿Γδίῖο, 

-" 
Ἐχαῶὰ 

ν, 269. ϑεά, οὑπὶ ρύο εἰς φαἀα δ δ ρύεται ἐπα ΔΠΠΊ ἀσσερευῖε, 
ρίξε νἱοιηπὶ ἃ Ῥαυιάς οσοιθ, πο ΡΥ] 5 ἱερε ἰδίῃ ἴῃ νυ 

᾿ Βαςοοπὶ, αυαίπ γᾶθοὶ Τγοὶάπι5 ρτθτη {Ππἃ τεάἀάι!άρονιησ, 11- 
ςεἴ παης οαδαιονιι γε ηἀΙ ΓΟ Οἰπηθ 9 ροΥ Οὐαξοϊαπὶ ΝΥ ΠΠ- 
Ῥἤάς τποτίπππι ἀεῆἤδαητ, Ὁ} Οἷτπι ἤλοτ] ᾿Ἰπότε5., νοΐϊε9. ἴοο- 
τηϊηθαβ ἴῃ ἅθ1ὰ Γγοοϊηράϊς ᾿πάϊιῖτ, εἴ σο πὶ σοῆηί, οαδιη ν]- 
τἰπητ5 οὐ ἈΠ πὶ ἀεϊη ἄς αὶ ἤδ1 αἴδοοα τη. ΓΟ] Ὑτοϊδηιπν ἀς- 

. {πε (ν. 245.) ; 

ὁπὲπὶ Ἠετοάοξας: τῦτο τὸ 

ἱρὸν (Πτώς Ἀπόλλωνος) καλέεται 
μὲν Πεῦῶον; ἔςι δὲ Θηβαΐων. κέε- 

χα! δ᾽ ὑπὲρ τὴς ΚΚωπαΐδος λίμννς. 
ὅζο, δέερῃαπες τησπίξηη 1Ρ- 
δυτή ἃ ρϑῦοτε ἀεποιηἰ παξ πὶ. 
ψαΐε, Ῥαυίαπῖα5 νἰγαπιαὰε ἃ 
Ῥίοο, Αὐπάπιάπεις Π]10. 

469 Λαβὲν δὴ ΑΟμΠΤες 
δῃῖπι Ἠεξτοτῖς οδάδιεν Το: 
᾿ἰαπῖς ΠΟΙ τοάάονα,, ρτῖπ8- 
468π| τρῇ Ρεῖατην5 Πτὶ ΡΠ. 
{1 ΔΘ αἰ τα ΡΟ εὉ ἀρρεῆ- 

ἀετός, Ὁσὸν εἴλκυσε; τοσοῦτον 

καταθοὶν5 Νί δἷξ ὈΙΡΉΐ 5. δ: 
τη ἴον. ἀσπίδπι ΑΟΠΠΠ6ς, 
ἄσαπι 1ἢ ΑΡΟΙπὶς ΤΉγπι- 
Ὀτδοῖ ἐεπΊρὶο (πΡ ἐρϑοῖε οοπς 
{τὰ πε πάϊ οππὶ ῬΟΪΎ ΧοΠα πιᾶ- 
ΕΟ σοπιρτεῃεηῆις, εἴ 
ἃ Ράτιἀδ ἐγαπεῆχιυις εἤεί, πὸπ 
ἀπίε Οἵάδοῖς [Ὡ1Ὲ γεάήϊεας, 
ἄπαπὶ αὐτπιὶ| τὸ Ἠεᾶοσε 
ἀαίαηι (φαοά Ηΐς νοσδὲ Ρὸ: 
ἔχο 1ἃπ| Δ πα πᾶπι, δ ἀτοπαϑ 
ῬάξοΙ: ἀυγεαξ αἰ μά οπ5) 6ο- 
ἄεπὶ βοπάθεθ τέἐρεπάεγεζῶσ. 
ν 273 
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Σκεθρῷ ταλόντῳ τρυτάνης ἠῤτημιένον, 

ΤΥὙΘΟΟΡΉΚΟΝΙΚΞ 

Αὖϑις τὸν ἀντίποινον ἐκχέος ἴσον ᾿ 
Πακτώλιον φαθμοῖσι τηλαυγὴ μύδρον, ᾿ 
Κρατῆρω Βάκχου δύσετοι, κεκλουσμένος 
ΝΝύμφοαησιν, οἱ Φίλαντο Βηφύρου γαάνος,, 
Λειξηθρίην θ᾽ ὕπερϑε ἸΠιμπλείοις σκοπὴν, ὦ 
Ὁ νεκροπέρνοις, ὃς «τροδειμοήνων πτότμιον, ᾿ 
Καὶ ϑήλυν ἀμφὶ σῶμω τλήσεται πέταλον 
Δύναι, παῤ ἱσοῖς κερκίδος ψαύσας κρότων, 
Καὶ λοῖσϑος εἰς γὴν δυσμενῶν ῥίψας πόδα, 
Τὸ σὸν, ξύναιμιε, κῶν ὕπνῳ πίσσων δόρυ. 280 

Ὡ δαῖμον, οἷον κίον οἰϊξώσεις δόμων, 
Ἔρεισμα πάτρας δυςυχὃς ὑπσοσπάσας 

Ἴ ) 9... 9» ΑϑΑΚΜΝ. " »" “Ὁ 

Οὐμὴν. ἀνατεί γ᾽, δ᾽ ἄνευ μόχθων πικρῶν, 
ΤΙένϑους θ᾽ ὁ λῃηφὴς Δωριεὺς γελᾷ φρατὸς, 
᾿Ἐπεγκαχάζων τῷ δεδεπότος μόρῳ, 

Τ' 

285 
᾽᾿ἊΑλλ᾽ 

ῳ. 281. Ο Ὅευθ, 4υαᾶῖς ξυΐοτιπὶ Ὑτοῖαο, Ἡςδοσεῆι, ἔα ρετάος! 
ϑεἀ ποη ππραῆς εἴ1|5 πιοστεπὶ τι ἀεὈϊς ἀγᾶσθοια Ἐχεγοῖτι; νο- 

“272 Κρατῆρα ΒάκχΒ) 4161 
Βαςοῆτι5 ὙΠοΙαΙ τεπιυπετγα- 
ἰοπὶς εσοο ἀοπαιογαῖ: 'π εὸ 
ΑΟὨΪΠ15, Ῥαίγος!! οἱ Απεῖο- 
οἰΐ ἔπογαπε οἵα τεροῆξα. 

574 Νύμφαισιν) Μαῆς. Ηο- 
{ποτὰ Οαγί, ὡ: 

Μᾶσαι δ᾽ ἐννέα πᾶσαι; οἶμει- 
βόμεναι! ὀπὶ καλῇ. 

Θοή γξο νυ. Οὐδ 80εσ: 

.----- Μᾷῆσαι δὲ θοῶς Ελικῶνα 
λιπϑσαῃ : 

ἬἭἥλντον, ἄλγος ἄλαςον ἐνὶ ςέρ- 

νδεσιν ἔχ ὅσα; 

ΤὌρνύμενα! τιμὴν ἑλιιώπιδι 
γηρηΐνης 

Βερἤγεας ε ΜαςἼεάοηϊδα 
βυαύίας, οὐϊπ5 πιοπιίπι Αὐτὸ 
σμοῆταίας ἀρ ΔΑ Πποπάδαπι, 
41π1Π| αἷϊ, παροὶ χ εὔμοαφύρα- 
Ραυΐαπίας φῃοᾳφὰς Ηεϊῖςο- 
ΠΕΠῚ ΔΠΊΠΘΠη, ΡΟ 4ιαπὶ ἴῃ- 
ἔτα ἴεγγαπιὶ δράϊξις ἄθηιϊο {εξ 
οἴξεηάϊτ, τὰπὶ ΒΑΡ γταπὶ νο- 
ςατὶ ἐγαάϊξ, [ᾳ6πὶ Ρτοχίιηαηι 
σατπθπ, ἢ Δειβηθρίης ἰεσαξ, 
1ϊα νεσίεβ: 
᾿ΡΙπιρουσηφας. ταπγαΐαπα 

ἔχαρτγα 1 Ρο ἢ γι, 
Ψψιταπιαο επίπι, ἔμπιὶ [.186- 
ἴῆσιιθῳ πὶ ΡΙπιρ θα, αἰϊὶς 
ἴοῃϑ εἴϊ, αἰϊὶς πιοπς, Οὶπ, 

᾿ εἴ 



ΟΑΘΘΑΜΝ ΚΑ, 5 

Ἐχαξα ἐγυξπαθ Ιαπο 6 ἈρρϑηΐΟ, 
Ἐυτίσμη8 ῥτὸ σθἀοπηξίοπο ΔΘ 4. 1 τθπι 
Ῥᾳξο δη) ἔπη 46 η8 οἰ γαη ἰδ Π 1 ΠΆΓΩ, 
ψτηαπὶ ΒΑσΟΙΙ {Ὀ1011, ἀδρίοσαί ὁ ὁ ὁὃ 
ΝΜ ΩΡΠ5 δηγδητθι5 ΒΘΡΗΥ γιιπὶ ἢν ΠΠ1Π, 
11 οι τϊατηαθ ἰρθουίδηι ΤΌρτα ῬΊΠΏΡ]64Π), 
Οδάανογαπ γϑπάϊζου : 41 ξουτηϊάδηβ πιοτίθη], 
Ἐτίαπι ζοσηΐπθαπ) σοσροσὶ {0ΠπἸπ 1: νοίζθπι" 
Τπάποθγθ, ρθξμπὶ5 ἀραιὰ [6115 οἰθῃ5 ΡΠ 15, 
ΠΕ ν] εἴπη ἱπ ΠΟΙ ]6πὶ τογγαηὶ ἤσθηβ ΡΘΕ ά6Π), 
Τυδ. ἰγαΐθσ, ἴδηι ἢ ΙΟΠ1Π15 Παίϊα ἐθυσίίσ, 

ΟἼὭὮεΕυβ, ΨυλΙ θη ΡΟΓά65 ΔΘ 41ΠΠ} ορίυταπαηη; 
Εὐ]ογτη ᾿πέβ[τοἰς ραΐγσιαθ {δ γῆθης.. 
ΝΝοη ἰαηθη ἱπηριηθ, η6ς ΔΡίηπα ἰδοσῖθας ΤῊΝ 
Ταξξυφιο ργαθάο ατᾷθοις τιάθῦι Ἔχϑγοῖίις,. 
Τηζιαη5 οαοῇ ἰρίο 

ςρά 

ταπι, δὐϊοα ποίη ἰ4 ἤδε, οἱαἤϊ5 ἐοσιμη ΝᾺ 60 ἰκκοδάρευι, ἱρῆκ 
“4ὺς διρίεηῖ, ας Ἰοιιθπα Φύξιον ογαρυητῖ,. 

δὲ νἱθ5 εἱξ Ῥαυΐαηΐαε 118 6- 
τ γα. 

276 Ὃ νέκροπέρνα!) Ἠεϑο- 
τρ; [δ4 δὲ νος πιϊΐος 46 
ῬΠοπὴ ΠῚΠ5 νεπάϊάεκαῖ, νέ 
ςοπααοτιεαγ ἀρὰ Ηοτποτ ΠῚ 
Ῥεΐαιηβ Π1αᾷ, χε δ ΗοοῸΡ, 
ἼΠ Δ, ω. 

277. Καὶ. 9λυ») πὶ 
οηΐτα ἔεϊτος Τμεῦς, ἜΠῸΠῚ 
ἔμπηι, ἢ δά Ὑτοῖδπι παυΐρα- 
τοῖ, 1δὲ πτουϊζαγεπι εἴο, οἶδπὶ 
ΔπΠππὶ γείϊε τα Ό Ὁ τὶ τεοξξμηι 
δά Τιγοοπιεάοπι ἰπ εοποίατα 
νἱγοίμυπι, νί Ἰδέοτεῖ, δὉ- 
ἰἀπχῶ ϑιρίας Αραμ ρίᾶς, 

Ὦ 2 

279 Καὶ λοῖα3ος) ομμολνὼ 
1ῃ ἴδε Οτδεοογαπι ογαί, γέ 
ἷς.. 4] Ρυῖπηος ἴπ ἕοντϑι Πο- 
ΠῚ ροίαεε ροάοπι, ρτῖ- 
ΤῊ 5 ἴῃ ῬΥΔΟΙΟ ΠΙοτογ δ ΩΣ 
(4 υοάβτοιεῇϊδο ςοπεῖρ το), 
ΑΟΒ1Π65 ροίζγοπηιβ 6 δας 
Ὁτ5 ἐρτοίϊας οἵ, 

280 κοΐν ὕπνῳ γαϊάβ, ξοπ. 
ἄρ΄ ἃ εἴ ἐδ᾽ Ἐν ὀνείρῳ, 

ἐπ: Ὦ δαϊμον) Ῥερϊοτγαῖ 
Ἠεδιονΐβ πιογέοπι.. 41 ΠΟῚ 
ἔϊπ πιδρῆο Ράμεἶβε ἀατῆπο 
Ῥοτιοσῖε,, 



52 ΓΥΘΟΡΗΒΟΝΙς 

᾿Αλλ᾽ ἀμφὶ πρύμναῃς τὴν πανυςάτην δραμῷν 
Πεύκαῃς βίβ βωλξίδα συμφλεχθήσετοαι, 
Καλῶν ἐπ᾽ εὐχοῦς πλέα Φύξιον Δία, 
ΠΠορθεμένοισι κῆρος οἐρκέσοι πικρᾶς. 
Τότ ἅτε τάφρος, ὅτε ναυλόχων φαθμῶν. 
Πρόδλημα, καὶ φαυροῖσι κορσωτὴ πήῤρυξ, 
Οὐ γᾶσσα χροαισμήσεσιν, ἐδ᾽ ἐπάλξιες, ὦ 
᾿Αλλ᾽ ὡς μέλισσαι συμπεφυρμέναι κατανῷ,, 
αὶ λιγνύος ῥιποῦσι καὶ γρυνῶν βολοῦς, 
᾿Αφλαςα καὶ κόρυμξδω καὶ κληδῶν ϑρόνους 
ἸΠυχνοὶ κυδιςητῆρες ἐξ ἐδωλίων. 
ΠΠηδῶντες αἱμόξεσιν ὀθνείαν κόνιν. 

Πολλοὺς δ᾽ ἀρις εἷς «τρωτόλεια θ᾽ Ἑλλάδος 
Αἰχμὴ φέροντας, καὶ σποροῖς ὠγκωμένους, 
Αἱ σαὶ καταξανϑσιν ὄξριμοι χέρες, 
Φόνῳ βλύδσαι κὠπιμοιμῶσαι μάχης. 
Ἔγω δὲ πένϑος ἐχὶ μέζον οἴσομοι,; ἢ 
Τὰς σὸς φένεσα, καὶ δὶ αἰῶνος, ταφάς. 
Οἰκτρὸν γοὶρ, οἰκτρὸν κεῖν ἐπόψομαι Φώος, Ὁ 
Καὶ πημάτων ὕψιφξον, ὧν κράντης χρόνος, 

290. 

300 

05, 
Μηνης 

; Γ᾽- Ἔ ῇ 

ν. 290. ΤΌηο πυ]}4. πσηἰπιοπῖά 119 ρύοάεταπε, (δ, νέ ἀρεϑ5 ἕιπιο 
᾿ Δἀρέζαθ, Ρεν Πϑ1165 ἤπ|ᾶ5 ἱρ (]1ΙΘπεεϑ ἱπτεγβοιεπτατ, 

ν. 208. τηυἱτοίαια φουιιπὶ 11 το9 ἃς ΠΠρεῦθοϑ Πειοῦς Εἰ 
ἔϊοτ, ρυῖι9. δά οὐοιπὶ τηϊτερβ. 

287 πεύκαι) Ἠεδίότεπι τὸς οαἤεῖς ἤεΐς ργἀθέεπαο- 
Οἴδεςοος ρεγεχιϊαίιπι. 60: ταπί, Ηοπιογὰς Π|Ἰ8 4. η: 
ΤΌΠῚ πᾶῖι65 σοπ δ ΠΠς, οχ ποτὶ δ᾽ αὐτῶν τῶχος 
Ἡοπιεῖο ποίυπι εβ, Ἐποίε- ἔδώμα,;, 
ψὰ5 ΓΟρΡΙτΕΓ δρά ΤῊΘαΙος πΠύργος ὑψηλεές, ὡλαρ νηῶν τὰ 
ςοἰτξαγ, διαὶ τὴν τῶν χῶν καὶ αὐτῶν, 

εἰπόφευξιν, νῇ ἱπ4αϊε Ὁῖο. Ἐν δ᾽ αὐτοῖσι σύλας ἑνεποίεον 
200 Τότ' ὅτε τάφ,ο.) Οτβδε- εὖ οραρυίαε: ΝᾺ 

εἰ επὶπὶ, φααπι δὶ ἃ Ττοῖ-ὀ ὌΦρα δ αὐτοίων ἱπ πηλασἠὴ 
ηἰς πιείμοτεηΐ, ξοίϊας εἴ πιιι- ὁδὸς μη. 

ἢ Ο Ηε:- 

Ἕ»- 



ΘΑΒΘΆΝΘ ΚΑ, 

δ6ᾳ οἰΓΟῸ ΠῚ Π41165 ΘΧΙΓΕΠΊΠΠ σὈΓΓΘη5. 
Ουτγτγσα π|, οαπ| οἰαἴο σοηγθαυγθδἔατγ, 
Μευϊξπηι νοΐ 5 ̓ππιοσδης5 ΕΠΡῚΓΠΠΠΠῚ ΓΟ ΘΠ1, 
Α νοχαί5 νέ ἀγοθαῖ δοθῦθα ἔδία, ἘΣ, 
Τυμπο πορ [οίΐα, πος παυϑίτπηι “ας οητηι 
Μαυπὶπηθηΐμ Ῥγοάθγιῖ, ΠΘ6Ὸ6 Ρ4}15 νϑ] ἰδία ριηη4, 
Νίο4αα {Ὀρργαηάία, ΠΘ4π8 Ῥτοραρηδοια: 

Ἢ 

ϑρ4 νί ἅρ68, σΟΠΊΠΊ 46 [Π|0. 
ἘᾺΠΟΊπἰδααθ 1φέξα δὲ ΠῚ Ρ1{18 ρα, 
ῬΕΙ͂ ῬΌΡΡΘΒ5 δὲ ργόγαβ γαπίϊ Γο τ ΠΊ41|6 16 465 
Ἐ ΓρἀΠΠ1δὰ5 [ΑἸ δίοτοβ ἔγθιθηίος 
δα! οηΐα5. ρογοστί πη] οΓα θη  ηΓ [οΓΓΔΠΊ. 

Μϊτοβ νοσο ργαθαηεθ 
ἴρο!α 

55) ῬΓΠΠΊΔ416 1η ΕγαθοΙ, 

Ἡἤις δάρθρίος ας βία θη15 ἐυπτθηΐθς, ᾿ς 
Ἴτδ46 οσοῃίργρηξ να] δ 6 Π14Π|18, ὐ 
Οδθθθ [σαξοηίθβ οἵ δρρείθηξζθβ ριθη8η,,. 
ΔῈ ἐρὸ ᾿πξξιπη ἔδγαη] ΠΟ τη θἤϊοογΘ 1, 
Τυοβ αὔτϊάπρ ᾿πρεπάο {πῃη}]05. 
Μηογαηι δπίπη, ΤΠ ΒΓΔΠῚ 1|4π| νιάσδο ἀϊΐο1η, 
ἘΣ οἰλάϊιπι πα ΧΙ Π28Π1, 4ιιἅτιμι [6 ΠΊρΡ115 ποάογαίο 

[κ- 

ν. 2952. Ἐσο νετο ρεν τοίαπι νἱξαπι τππΌ 1 πὶ ἑαυ Τιρσοθο. ΤΌ οι 
φηΐπι 114 1πὶ πη γαπι Ποοῖθ τὰ46., οἰπηϊα πὶ ΕἸΠΕ Πτλλ τ, ρσο! 
ἀοἷοτ, νἱυθη60 ατεηρ πη). 

Ἔχτοσθεν δὲ βαϑέαν ἐπ᾽ αὐτῷ 
᾿ Ταΐῷρον ὀρυξαν, 

Εὐρξίοιν, μεγνέλην; ἐν δὲ σπκόλο- 

“πας κατέπηξαν. 
200 Αἴ σαὶ) Ἠεδϑοτεπὶ ἔτα- 

ἔγεπὶ ΔΙ οααϊζαν, φαΐ Ραΐγο- 
οἰαπΊ, Αἰςαϊαρῃτπ), εἰ αἰΐος 
Οτδεοοσὰπι ργόςεσος οοςξ εἴ. 

204 κἄν) 400 τὰ αὖ Αςἢ!}- 
ἰε ἱπίουῇςϊονῖ5. Πῆας ἱπααὶέ, 

ΕΥΙΕ πα χὶπΊᾶ ΟΠΊΠΙ ΠῚ ς6]4- 
ταϊΐαβ. φυδθοῦππαθα. πῃ] 
νὴο (οπιροῦο ςοπεπορηΐ, 
Τὰπᾶ6 φαυϊάεπι ἔβεοϊς πηεη- 
ἰοποπὶς φαοά γεΐεγοβ ἴθ π|- 
Ρυ59,9 4ποὸ νιοθδηζαῦ πΊ16Π- 
ἄταο, δά {{ππ86 πηοίαπι γὸ- 
ἔεγερδηΐ; εἵ φῃοά μἰἷς επι- 
Ῥοτΐ, ἰᾷ δριιὰ ὙΠεοοτῖε, Χαά- 
φισι σορῖο ἐἸθυξαγ, 

Ὠ3 208 



54. , ΤΥΘΟΡΗΚΟΝΙ9. 

Μήνης ἑλίσσων κύκλον, αὐδηθήσεται. ᾿ 

ΑἸ, οἷ, ςεναζω καὶ σὸν εὐγλοῦγον ϑάλος; 
Ὦ σκύ νΕε, τερτανὸν ἐνωγκαίλισμα. συγγόνων, 
Ὃς τάγριον δράκοντα πυρί ὅρῳ βαλὼν 
Ἴνγγι τόξων, τὸν τυπέντω ὃ ἐν βρόχοις. ᾿ 
Μάρψας οἰφύκτοις βαιὸν ἐσεργῆ χρόνον, 
Πρὸς τϑ δαμέντος αὐτὸς ἃ τετρωμένος, 

Καρατομηθεὶς, τύμϑον οὗ μμξεις πατρός. ᾿ 
Οἴμοι δυσοήων,, καὶ διπλᾶς ἀηδόνα, ἢ 

οὶ σὸν τάλοινα πότμον οἡίζω, σκύλαξ. 
Ὧν τὴν μὲν, οὐτόσσρεμνον “ἡ τοκος κόνις 

310 

315 

᾿Χανδ- 

ν; 307. Ἐτίατι (ας, ΠοΙῸ5 οἱ ἔναῖοι,, ο ΤΊΟΙς, φοσο, 40], 4υτπὶ 
ΑΟΜΠΠ]οπὶ ταῦ ἔουπγα ἴῃ διμοότοιη ταὶ ΡΟ Ια χουῖβ, ποαῖε τατποπ 
δα ψὶ ΟΠ) αἰπᾶτὶθ, ἃὉ ἐο δὰ ἀὐᾶπιὶ ΑΡΟΠ πῖ5 ἘΠγηιθταεῖ, 
(41 νοῦι5 ὍΌῚ ῥᾶΐοσ 666) ἱπτουβειονῖσ. 

ν, 314. δος φιοηις ἄἀϊια5 ἰοτοτος, Γαοάϊος εἰ Ῥοΐγχομδ, εἴ ἴα, 
πιᾶῖον Ἡδοιθα, ἀοῖδο; ατιαταπι αἰγέγᾷ, 1ιαοάϊςς,, (ν. ν..497.} 

208 Ὦ σκύ Ὑτὰὶ ἀροῆτο- 
Ῥ'ς (αῆαπάτας αἀ Ὑτοῖϊιπι" 
ἐταίγο πῃ, ἀπθπὶ 4 απ ΑΙΟΉ11- 
Το ς πηαΓοῖ,, ΠΘΟ δ. 60 τεάδ- : 

᾿τπατρξατ, 'π Α ΡΟ πὶ: Τ ΠΥ πη- 
Ῥταοῖ, 41 ογαΐ νοσ5 Τ το 
Ῥαΐεγ, οςοῖαϊε. ΑἸΠ, ἴπ Πϊς, 
Ο(αϊαθεῖ εἰ ΥΙτρίμτας, ἵπ ρυ-. 
σπα {προγαΐαπη αἰσπί 8 
ἌΟΠΣΠς Ὑτοίίαπι. ἘΡ[(α- 
ΡΗϊαπὶ οἷπδ᾽ οἰ σα ΠΕ ΠΊΠη απ 
εἐχίδτ ρα ῬΗδοοτίταπι, Βωμᾶ 
ΠΟΠΪπο;. 'ασά ἀιππὶ ἃ πο- 
τηΐπο ἀπίο᾽ ᾿π 6 Πθέξιαπι δα] - 
ἔες, ρσϊπα5 1. ΑὈταξαβ, ταρῖτ5 
ἵπ ΘΠ πόδ Οταθοδα 
Ρτοξεῆοτ, ἀἰαΐποὸ νἱν πσοπῖο 
αἴσιος ογαδιἶοπο Πποι]ατί, 
ἀοχίοτείπηε, γί σε! 4πα Τ Πθο- 
ΕΥ̓ οπηπΐα, οἴ οπιεπάδαϊ εἴ 

οχροίηϊε. νἱάς Νομας εξ. 
ποίταβ,. ᾿ 

309 δροζκονταῦ) ΑςΒΠΠ]οπι, 
Ῥοῦ ἀσουπι {Ποσ  Όγαπι, ἴπ- 
(ΕἸ Πρ ἀγοὰπι 1Π 6 σε ῦγας, ππ6 
διιογο πὶ ΤΊ], 410 σαρία5 

ΙΑ ΘΠ1165 οσαΐ. ἐνγξ οπὶ πὶ ΡΓῸ 
ΠΟΘ Όγα {ππιϊῖατ, (ὐδοίο- 
ΓὈΠῚ ῥῬτῸ ὃς τάγριον, ἴδε ὁς᾿ 
“χε. 

ἫΝ ἵ εἰςεργ ποπὶ σοπίαη- 
θςπάμπι οἵ οὐπὶ ῬΓΟΧΙΠΊΟ 
βαιὸν χρόνον, ἴδ “πὶ τυπέντα, 

((, “εὐ ]]ορε) ἐχροπθοπάππι- 
4116 Ραηπε, πη γεαὶ Αγ α τη, 
114, ὍΣ ἐπ ποῖ Ῥεῦαμαγες, 
Ῥβιὶο Ροίξ οἰΐαπι ὃ τετρωμένος 

πορίσας ἀθ υμίμεγε αρβαΣΟΥ 0 
Ἔχρ!ραπάμπι Β[. Κὶ, 

312 

- 

. » χα. 



᾿ΟΛΒΒΑΝΡ ΚΑ. 55 

Ταηδο νοϊνθηβ ΟΥ̓ΘΠῚ Δρρο δι ξτ, 
δα ποὺ ρθῖηο δέϊατη απ ἰαξξθης ρΘΥΠΊΘΠ, 

Οαίαϊθ, ᾿πουηάππ ἔγαίγιιπι ΠΡ] Θχαπιθηΐαμη; 
Οἷἱ ἔογοσθηι ἀγᾶσοηθ πηι ἰσηϊΐα ἔοΥΊ 6 η8 
Ατουσὰπη 1ΠΘοοῦτα, ἱξξαιηαι ᾿α 4615 ' 
ΟΟμρτο θη 468Πη58 ΝΜ ΝΝΝΝΝΝ Ὀγοθαι ἱπιρίδοϊ απ 

τοηλρρυθυ 
Α ἀοπιΐο ἱρίβ πο πλάδων, 
Ατάτῃ ὅδιιθηίαθ!5 ἀδοο ]αΐτι5 ραΐογ πη. 

Ηδ6ὲ πιιἢὶ πλδταθ, ἀμα5. πόσας [οἰ πῖα8, 
ἘΠ τὰἀπ|., ᾿ΠΈΟΙ ΙΧ οαηϊ5. σοπΊο Π]οΟΓίΘΠ1: 

, ᾿θαρυπὶ ὑπ πη} Φυϊάοτη ἑλόντας ῬΌΪΟΙ5 ραΐγιτις 
Ηϊᾶπ8 

οὗ οχίείυμτι ραιτίας, ῥὐαεξιρίανιε π᾿ δὰ Ἰοσατα, ΝΌΙ Δ], 
Ὑτοῖθ. Τορυϊοῆταπι εἰς. οὐ νΌϊ ΟἸ146. (τα Ρυΐᾶπιο σοηφτοί- 
[λ6) ΡΝ Οὐ πὶ ΠΟ πιὸ σοπίππέζα Ἰάσοηξ, ὋΙ ᾿πΐδῃ8. νι 
εὐϊτι5., οὔπὶ τηϑῖτο ΟἿ], 4 Ῥύίάσο οςοιῇις οἱ, οὗ οὐδοῦ! πη 
Λείοὶ, αιοά Ῥυϊδπιι5, οαπὶ ἐς Εεοαρα εξ Ῥασιᾶς ἀερυμες 
Ἰητογρτοῖατι, ἄς ΟἸ14 εἰ Μυηῖρρο Ἰπεθιἰοχίε: 

2312 αὶ τετρωμένος) νΌΪΠΟΓΕ 
Απλοτῖβ. ΔΟΏΠ]οπὶ οηὶ πᾶ, 481 
ἴθ ἀπταρδί, ποῃ σοάδιπαθ88,.. 

214 Οἰμοῦ δπαπηθσβηζαῦ 
ἀοΐποορβ φυτάαπι ἀς ἔα πΆ}18 
τορῖα, φαΐ ροίξ σαρίαπι Ττον 
1ᾳΠΊ παϊΐουτῖπιρ Ρευϊ γα Πί, 
Ὥσδε ᾿αἰοϊπῖαθ ἔππὶ (αήδη- 
ἄτας ἔοτοσες ἄτιϑο, Τ,δοάϊςε, 
εἰ Βοΐνγχεπα, (δηῖς αἸοιματ 
Ηδοῦδθα, αυαοά ἴῃ (ἄπΠΕΠ) 
ςοπποτίᾳ ἔππϑυῖτ. 

316 τὴν μὲν) 1ιαοάϊςσοῃ, 
απο 4αππῚ σαρία τοί εἴ 
μοίείμππι νίτη εἰπτοτεῖ, οἴ α]1ο- 
ααλ οὔ οκεϊάϊαπγ ραξιῖϊδα 
(φαοά εἷς νοσαὲ οἰδάςπι σο- 
τηϊςπὰπι, ἴδιι Θοπιθηάδιη} 

πΊαοπο οτςϊαγοίαν ἄοϊοτε, 
νἱττο 16 ἀθδ σὰρε συβάαπιε 
Ρτδοςῖριίοη ἀράϊε, Εἴος {6- 
ΡαΪομτσπι ἀπάππι Ροίϊ ᾶ 
Μαχίπιο παῃοάαπι, Αἤδα 
Ρταδίογο, ᾿πΠδυζαίαπ) ἔυΪε, 
δἀάϊίο ἐριοταμπηπιαίο, ἡποά 
ᾳ4αΐα δἡ δἰΠποτίαπι μεν πεῖς 
ΕΧ ρΊργαπηῃ δέ, Οἴδεςῖβ ἴγὰς 
{γαηίοε: οηππὶ ρμαΐααϊ:; 

Ὑ δέποτ᾽ οἰκτερέϊςον ἐδέξατο 
γαῦο, χανᾶσα 

Δαοδέκη »δηΐωνν νβρὶν ἀλεν- 

ομένηνε ὦ 

Σῆμα δ᾽ ἐμαλδύναντος οἷν 

οἴςξοιο χρόνοις, 

Μάξιμος ἔχδηλον ϑὴκ ̓ Αν 

σίης ὕπατος, 

Ὦ 4 Καὶ 
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Χανᾶσα κευϑμῷ χείσετοι διασφιγος, χ 
Λεύσσεσαν ἄτην οἰγχίπεν φεναΎ 

΄ Λεύσ ; : ἀῤφα 
Τῇ ἀλμα πώπαξ, καὶ χαμευνάδος μόροι 
Τῆς λαωθρονύμῷ 8. πόρτιος μεμυγμένοι 320 
Σκύμνῳ κέχυντοι, πρὶν λαφύξασϑαι γαίνος, 
Ἡρὶν ἐκ λοχείοις γυῖα χυτλῶσαι δρόσῳ" 
Σὲ δ᾽ ὠμοὶ τορὸς νυμφέϊωι καὶ γαμηλίους 
ἼΑξει ϑυηλοὶς φυγνὸς Ἴφιδος λέων, 
Μητρὸς κελοηνῆς χέρνιξας μιμέμενος, 
αἱ 

᾿ 525 
Ην ἐς βαθέϊαν λοιμίσας ποιμανδρίαν 
Στεφηφόρον βδν δεινὸς ἄὥρταμος δρώκων 

Ῥαΐσει 

ν, 323. αἰπεγπίη νοῖο, ῬΟΪΎΧΟΠ4ΠῚ, δα οΥΠεη[498 πυρείαθ, ἱ. 6. (ἃ- 
οὐ Ποία ἄποος Νεορίο!οπγιβ., πιατϑ Ιρῃϊρεηίας ογυεητα {8- 
ὄτα Πδῖ}} ὨΠΉΪΕ ΠῚ 1πι τ[115, 

, Καὶ κέρης χοίλκειον ἐπεὶ τύπον 
; ἐφράώσατ᾽ ἄλλῃ 

Κρίμενον οἰκλειῶς, τῷ δ᾽ ἐπέ- 
θηκε κύκλῳ. 

4186 ποβ 1ἴἰὰ σοπαίὶ {πη Ὸ5 
γοχίεγε :. 

Ταοάϊεον χμοποίσην ἰΐς μι, 
οὐρὶς τογγα οἰοἠ ζοπς ἢ 
ΠΗοίϊον ΚΈΡΈΡΟΣ χε 

᾿χγογηοδητοία τ αΉτ1ι7}}. 
'διεῦ χηοοὶ ξοηηρτις δοαχ 6011:- 
βρη γα: πε [ριον τη, 

᾿ϑρίοποιονοη ἰμὴς ῬΥΔΟΙΟΥ͂ 
οἰ αχήνεης αετγίφμ!: 

ὠ Ουκεχηο αἰ δὲ βπὸ μβοποῦε 
Ο Ρμο ας βαϑαε ἵπιαρο 

Αεγοα, [ς τηπμῖο οἰο[α- 
μέγ ἱνηρο(μῖε. 

210 “Ἵν ἄλμα πάππϑ) ἴ,ο- 
᾿σππὶ ΟΧρεϊπηῖζ, νὈϊ {6 ῥσϑε- 
εἰριίϑαϊε Ιναοάϊοε: ΠΕπηΡαῈ 

το 

ταχία (δΙεππιὶ ἴδια ποπτὰς δὰΐ 
[υἱ Ττοί. γεὶ ΠῚ ἐδραΪο ΠῚ, 
ἄε φιο Ηοπιοῦ, νθὶ συοπ- 
ἄαπῃ ΟΠ]. 4188 σππὶ ῬεΙάΠ10 
οςου] ἔπ αἰΐφασπάο σοπίαο- 
[μἀϊποεπὶ Παῦαεταί, ἤπια 
οὑπὶ ΠΟ πεοαία οἷ ἱρῆῃϑ9 
τα. «αὶ Αοίδοϊ ογασυΐπι 
ἀρεν εευθαε οπηπὶο (46 
400 ἔπρτ8) 46 ἱρέϊ5 ἱπέεσρτο- 
(αθδΐας, ΕἸ πς δαίετη ΟΝ Ἶδ6 
4ῦο ποπιΐπε ἔπευῖξ, πὸπ Ρο- 
(ο{Ὁ εχ Τυσορῆγοπε οοσπο- 
(εἰ; νογπη ϑοπο αίϊος αἱΐ 
Μυπίρραπι ξαϊῆς νοσδίμπη, 
ἃς γοργθῃεπάϊξ οἰἶδπὶ Πγοο- 
ΡὨτοποπι, πυδῆ ΟἸΠΠδ6 εἴ 
Πμαοάϊςος πη ϊογῖας σοπἔμπ- 
ἄαϊ, νιτῖφιθ ἐἰθαςπάο Εἰϊ- 
πὶ Μαπίρραπι. Ἐπίπηθτο 
Τ,δοάΐςες5 φυίάοπι Πἰυπι νο- 
οδἱ Μαπίίαπη Γγσορῆσγοπ, 

ΠοΠ 
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ΗΠ α.}8 δίαξα ἀΡίονθο 1 ἔοτιθα6, ; 
Οἰαάοπι ν᾽ ἀθηΐθπι σοπ απ ΡΓΟρΡΙΠ 44 ΠΊ, 
νὈΣ (αἰτα5 απ, δὲ πιογοίγίοβ ἕαΐᾳ 

Τασθηοαθ οοουαξίπαδαθ οὐπὶ νεται] 
Οοηίμπία ἴπηΐ, ΔηΘ4118Π| Ἰαζτιοθην πλαϊσ τοί, 

Ἐ ἃ ραγία τιρλνϑνα τοῦρ ἰαπαγοί. 
Τὸ νοτὸ δὲ οὐυάᾷ [ροηίαϊίᾳ, παρ 4 |14 4116 
Ῥπιοου μογί ποία οἀϊοῦι5 ΠρΡμΪ 415 ἷθο, 
ΜΜδίτιβ πίστδα 1ηλ1}8{1|5. οτὰ, 
ΟὐμαΠῚ ἴαρον Ργοξαπάαπι ἀθοο! [4Π|5 τπυ]ξεγαϊθ 
ψιίαίαπλ γαοσδηι ογαἄοὶῖς νογὰχ ἀγῶοο, 

ἜΣ ἷ- 
4 

ν. 226. πὶ ἰἀοοτἄος (τδοσούμπι, νεῖτξ Ὀοιοπὶ νίτίαταπι δά 
ἀντι ὁηΐς Μαντὶα (νοὶ ΟὐἹοη 8) νοΐοθῖ οαςάςις,. αι αταρού ἴῃ 
Δυϊάς ρυιπιτπὶ ἕοςάπι5 ἴητεν (8 ξαοῖοῃτ, 

ποῦ Μαυπίρρυπι: (186 δὺ- 
ἴοπι ΠΕ ποπιεπ παυΐπαϑιῃ . 
νί ἀϊχὶ. εχρυϊπη, Ἰάδοηας 
ΠΟ τοέϊε {6 }1δὲ ἐὰπὶ δοῆο- 
11,65. 

221 πρὶν λαφύζαϑαρ Ῥύεν 

ΘΠ ΠΊ, ΠΊΟΧ δίπθ δάϊίας ἴπ 
᾿πσοηι δαϊ, {α]αΐας εἴ νῃᾶ 
σπι πιαίτα. ἧς νί πες ἰὰς 
πιαίογηστ ΠαΌτΓΘ, Π6Ο οοΥ- 
Ρὰ5 ὅς ἰᾶπᾶτγο, σα ποίεε 
Ἰαυσαπάππι ργάθῦεσα ροίπε- 
ἀδανον,ο 
222 Σὲ δ) ΡοΪγχεμᾶτα; 

ἢαες οηΐπη δά ΑΟΠΠΠ}Π1ς ἔα πια- 
Ἰὰπὶ πιδξιαία [αἰ αὖὸ ΓΡἢ}1415 
]θοπε, δα. Νεορίοϊεπιο, 
Τρῃϊροπῖδα 8110. πηαίτ!5 τας 
ἴδοταθ, φαϊθιι 11 ἴθ Ταυτὶβ 
Ποίρ;τ65 Οταθςος. βἰδέεθαρ, 
ἱπμίδητο. 

226 ἘΝ ΡΠ ΘΠ ἰ8Πὶ: Π8πὶ 

Ὁ ς 

α 1Π|4π|Ὲ Παδς πιαὶἷπ|, υδπι. 
δά ῬοΪΥΧΕΠᾶπΠι, τεΐουγε, γα- 
οπς ἰβαυοηίίαμπι; ποιμαν- 
δρία. ποπ εἰ μος οσο ποπγοπ 
σοηξθ, νὲ ρυΐαυῖϊε ϑςῇο- 
Ἰαίϊε5., πος Ποη ϑίερ! 8 Πι}5, 
4π| πος ποπιῖπς αἰςοῖς οἰΐην 
παποπραίαπι ΓΤ Παρτδα : [δά 
νὰ5 4 44π| [βοτιπι, δ οχ- 
εἰριεπάπτη (Δ πο ΠΕΠ), φιοά 
αἰτίου σφαγϑδιον πρδάνας: ̓ Οα ας 

Ππ|6 τεὶ δάπχοπαϊί Τοίερδεις 
ϑοαίίρεγ: ἃς Ππ}}}} σοπιροίϊ- 
[ἴοπα ἀἸοϊ τας γεροίνδριον ἀς ἸΣ- 
σηο νείζαΐῖο, ἀρπὰ Αρο]!. ἃ 
ποιμανδρίοιν ΒΟΙ͂ΣΟ ἀϊοῖϊε να επη- 

δἀπιοάμπι ΨΊγρ;. ν], 
1» βαηιπαην ἐεσηαη: μοοτ- 

εἷος, 
Ὅτγαδοο Ὠϊοπιοάεπη, νεῖ 
4πεπηιῖ5. αἰτιῖπι (βοογάοίξοπι 
ΟΥδθοῦπι ποπίῇςαί, 

328 
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Ῥούσει τριτάπρῳ φασγάνῳ καίνδόζονος, 
Λύκοις τὸ «πρωτόσζφωκτον ὅρκιον σχάσας. 
Σὲ δ᾽ ἀμφὶ κοίλην αἰχμώλωτον ἠόνα, ἢ 939 
ΤΠρέσδυν Δολόγκων δημόλευξον ὠλένῃ, 
᾿Ἐπεσδόλοις ἀροῦσιν ἠρεϑισμένη, 
Κρύψοι κυπάς τις χερμάδων ἐπομδρίᾳ, 
Μοήρος στῶν ζιδρὸν ὠλλάξης δομήν.. 
Ὃ δ᾽ ἀμφὶ τὐμξῳτοἰῤγαμέμνονος δαμεὶς, ἡ 

Κρηπῖδα πηγῷ νέρϑε καλλυνέϊ πλόκῳ, 

47 

548 

Ὁ 

ν. 2330. Τς ἀεηΐᾳις, Ἡδουδα τηδίογ, νετυΐατη, ἰπ ΤΉτναςϊα, ἰπ οα- 
πεῖ πιιτῆτατῃ., ΟὉ ΦΟΠῸΙςΙ4 τὰ ΡΟρΌΪ 15 Ἰαρι ἀαὈἰτ, 

᾿ 

ν. 335. ϑεᾷ Ῥιαπηιθ ράτεν δὰ αγάπι Ἡοτςοὶ Ἰου ἐς τα οἰ Δα δίτιτ, 
(4φι: οἱτπη αὖ Ἐογο]α ςαρῖα5, ἐς Ἡείοπες γος [86, Ρρᾶτῖ- 
τοῦ σαρτλς, ἤπιηπιοο τϑάθηητιδ, ἀἴαιια ἴῃ ρῬαϊγίατη, δῦ Ηοτ- 

3:8 Κανδαονος) 51 Οδη- 
ἄδοῃ Βοοροίϊς Οὐοποιῃ ἴο- 
παῖ, οἵ οἷὰς οπίθπη Παραϊ 
Ὀϊοπιράδο ; οχ᾿ Πἰππαεῖπὶ 16: 
σοΠα.Π1 τριποίτρα. ποΐαπι οἰδ 
ἐπΐῖπι, Οὐΐοηϊ ἔγεβ ἔα ρᾶ- 
ἔτος. (ὐδπάδοη ἴάπιθη ἰηΐτἃ, 
ἀποῦις ἰοςῖδ., ἀς Μᾶτγῖε ἄ- 
ἐπε, ΠΟ αἱ ὙΠ 

350. Αὐκοιὴ) σταρεῖς, φαΐ 
πος ΠΟΠΙΪη6 δἐΐαπι πὶ ΤΡἢΪ- 
σοη, Ταυτσϊςὰ ᾿πηρηίππίατ, 
Ψοςβ: ἀπῖοπὶ Ὥος 151 0Ὁ8η- 
ἄπ π πρωτοσφακτου: 4υοά ἴῃ 

᾿δ0 ἴσοηο ν᾽ ϑῖπια ΠΙπΊΔΠ8 
Ρπ ἔποεῖς δάμιθῖζα: 
4υαθ αὐΐάετηῃ ἴῃ ρτῖοσα ἱπιγέ- 
ἰυταηἶο, αυοᾷ ἰῃ Τ πάαεϊ 
ἄομιο σοποερίσπι ξαϊς απίς 
αἰκ᾿ τη 5, οπᾳ ἔποτγαῖ; αἱϊ- 
ἴεγ επΐπι πο νΐάφο, 480- 
πιοίο ἐδηΐῃς Ροξίαο σοηίζαγε 

Ροίπε. ποερίασεί δ. ο δἤϊς 
Ἰπίεγργείδεϊο, φῦαᾶα γο] δέϊο- 
πῖς νοοαΡυ π 84 406} 1{- 
ἴοπι ἀεϊογααεῖ, γί Ιοσὶςε Ἰο- 
απᾶτ. Αεἰςην ας μος {βοτὶ- 
Ἠοΐστα. προτέλειω ναῶν ΑἰχῚς, 4 
εἰ «παρχιοὲς καὶ προτόλεια: 418 
ααΐϊάοπι γάϊΐοτις ροῦϊεε εξίαπι 
Ηΐς, νὲ προτόλειον 46 ΡΥδεάδ, 
ἰΐα πρωτέσφακτον ἀε ἴᾳοτῖῇοϊο 
ἀϊδστη νἱ ἀοτῖ. 
73}1. Πρέσβυν) ΗδΟΌΒΑπι, 
486. φυππὶ ἴπ ΤΉ γαςοϊαπὶ 
οἀρτίπα εἴεε αθάπέϊα, ἰδίφις 
Ρτδο πίπιο ἀρίοτγε αἰγοςὶβ 
ΟΥταοοῖς σοποϊοϊατοΐατ, Ἰαρὶ- 
ἄαϊα [αἴἰῖ, εἴ σαΐα Οταθοος 
Ρεγροιαΐβ σοπαϊοῖ15, σα δῇ α6]- 
ἸΙαῖταθαῖ, Ππχοσαπέ δαπὶ ροίζ 
πιοτἕονι πη σἄποδι πησίαξδϑτη. 
νάς Ουἱά. Ριδαίας φασααε 
Μεπαοοῆτηϊ; 

Ο»»- 



ὉΛΒΕΑΝΡ ΠΑ. 

Τεῖραίγις οἵα ρογάοε (δπάδοηϊϑ,. 
Ῥεὶπτυπι ἰὰΡ15 ἰσθηβ. [οτιἤσαϊο ᾿αΠπΓα Π 10. 

Ἴε ἀρηϊφαρ νϑίυ] ΠῚ οἰτολ' οαιπιπι 1 ὨΓαΟΙΠΊ 

Τἰτπ5 σαρεπιατη ῬοραΪ δτδοπίο ἰαρὶ ἀδ41:1} 

Οοηυϊοϊοῦῖς. τη] Θά  ξ} 15. ̓γγιζαΐο,. 
Οὐοου δὶς φαοάάδτῃ ἐδοτηθη ἰαριάσπι ἀϊανίο, 

Οὐδηάο Μαογᾷρ ἔπ σΟΥΡΙ5 ῬΘΥΠΙΌΪΔΓΊ5, 
Αἱ ΠΠ|ὲ ᾿ὐχέα ΑρδΠ]ΘΠΊΠΟἢ 5 ἀύα ΠῚ ἀΟΠ1{1|5, 

801 πὶ οαηᾶ γογγοῖ σδθίατ!: 

5.9» 

ὁ φο ΟΌΣ 

«ὉΪΕῈ ᾿ησοηΐδηι τοι Π|5,. πούῆσῃ ἔσππ|, Ῥοάανσος ταυέδαϊο [πὶ 
Ῥγίπηητις,) απαπἄο Απίοηον ρου πι5, ἔθος ἤσῃϊ αὐδοοὶθ ἄστο, 
Ἔαπατ Πσηδαπι,., ρἰθηθπι ΠῊ 1005. Ρετταπάεε, οἵ ϑίποη, 
ΨΊγΠ5 σοφηδει5, (τάβοοβ, ἀπίθα Τεηεάμπι εἰ Οὐ γάπας ἀἰϊ- δῶ 

τοῖος, (νθὶ (υρϑῆϑβ [φοοοοῃῖ5 ἄπο ἤ]λος ἀοτιιογα 1) εχ εαυο 
ο Δ νυῦθιη φηλ τοί. 

" Ἧ ΨΙΝΥ ὡ 

Οὐ ηϑαΐϊα ἱησογεϑαξ, 
μοηηη δὴ, αἤρεχογαΣ, Ὁ 

Τεαχη6 αοίθο πγὸ σαφρεα ε{ 
τς φρρείϊαγὶ σαπῖς. 
234 Μαίρας Ὁτον) τή σ 16 ΠῚ 

τηυξαΐα ἔποτῖβ, Μϑογᾶ πηι- 
ἮδΣ αυΐα 1π σΔηεπὶ Οἰἱπῃ ἔπ: 
πχιίαία, τῆ. Οὐἱά, 
Ἐτηος ήπερα ποῖ ἰαέγα- 

114 ΤΕΥΥΗΪΣ σργος: 
Ἠΐπο ρ΄Ὸ οᾶπο ΡομΙΠΓ. 

334. ἐλλοΐξης) ἢ, 6, 722 617- 
οἷο (ρεγ φιμαποίαημ ἩΜΉΖΩΣΙΟ- 
4161) Ἱπομογῖν. Β.. 

335 Ὁ δ) Ῥεϊαπιθδ: 18 δά 
Τουῦῖϑ Ποτοεῖ ἀγᾶπὶ ἄοπιὶ πδ6 
«οΠἤισίοης. ἃ ΝΝεορίοϊοτηο 
ἐγαοϊά δίας εἴ, Αραπιεπιπο- 
ΠΙ5 ΠοΟΠΊΘη Το {ἰοὺς 
αιοά, νὲ νος ἘύΠδίμϊτ, 
ποὰΐ ΑΘ ἈΠ ΘΠΊΠΟῚ εὐρυκρείων, 

ῆς Τυρὶζον εὐρυμέδων ἀϊοδίυτγ,; 

αυδο ἄπο ερ[τοῖα ΦατΠῪ 
1άςπι Ποπιῆςοπξ, ἱπάδ βετῖ, 
γι ρσορυῖαπι Ασαπιεπιποπὶς 
ἡπόπιθη Ἰοὰἱ ρῥτὸ αὐϊεέδο {1- 
'“δαδίαν, ἤσοὰξ Αηΐθηουῖς πο- 
πιεπ ἀρὰ Αδίςῃν]θ ἀ6 
πιογίσοταπη ΓΙ φοῖς νίατρα- 
ταν, ΑἸΠ ρΡαίαπὶ Αρδπιθπη- 
ΠΟΠΕΠῚ 68 ἐδ σαυία ΤοτιοΠῚ 
ἀϊοῖ, φαοά, φαὰπὶ [πιρίζον 
πὲ δοίπον, ΑρΑΠΙΘΠΊΠΟη 4πο- 
4ς δείμεν ἀϊσαέαν. Οο]6θ4- 
τὰν δαΐεπι ῃἰς Γαρίξον ὅρασ- 
ἴδ. 

.. 216. νέρϑε καλλυνῶ) Ηδεσ 

ἄπο νεγθα ᾿πηξλι νεγ δ 
ἴοστις : ΘΕ 1 5 48 ἀδ σαπα, 
παίεϊο; ςαπΊ, νεῖ ἱρίο 5. ῃο- 
Ἰἰαίτο ργαθειπίθ, καλλινξ πἷ- 
ΒΗ αἰϊπᾷ ἢέ, πη κοσμήσει, 
ογμαὐὶε, πταρ Ἰοἴζον, ἐμ  ἜΥΊΗΣ 
οΥαγ 6 ϑαΐοστῃ ΠποΟπ Ὠδοςρδειθ 

πῦ 



όο ΥὙΘΦΟΡΗΚΟΝΙΡ 

ς ι δῦ ἐγδν τὴ ὶ ΄ 
Ο «ὸς καλύπτρης τῆς ὁμούμονος τάλας 
᾿Ωνητὸς σὐϑαλωτον ἐς πάτροιν μολὼν, “ 
Τὸ «ρὶν δ᾽ ἀμυδρὸν ὄνομ᾽ οϊσώσας σκότῳ, Ὅταν χέλυδρος πυρσὸν ὠμόθριξ βαρὺν ὶ 

᾿Απεμπολητῆς τῆς φυταλμίας χθονὸς 
Φλέξας, τὸν ὠδίνοντα μυρμωτον λόχον. 
᾿Αναιψωλάξη γαςρὸς ἑλκύσας ζυγὰ, 
Τῆς Σισυφείας δ᾽ ὠγκύλης λαμπρίδος 
Λάμψνει κωκὸν Φρύκτωρον αὐτανέψιος 345 
Τοῖς εἰς ςενὴν λεύκοφρυν ἐκπεπλευκόσι, 
Καὶ ποηδοδρῶτος πόρκεως νήσους δυπλδς, 

πὸ υεέγγέγε, Ῥοίοταίς δηῖπὶΠἷς 
ογηαζίς οἴΐϊατη αἰΐο πηοάος ν. 
ς. ἐφοομῦο, ἔοτὶ. 

.- 237. Ὁ πρὸς καλύπτρνυς) 
Ουμσπιὶ Ηεῆοπε ροίϊ σβρίαπι 
αὉ Ηεδτουϊς Τετοΐαπὶ σαρίϊτᾶ 
σαπὶῈ ἔγαίγο ἀθάἀαςογοίαν, τὸς 
ἀοπιέτιπὶ βαπημηεο πο Ττο- 

Ο ἴδΠὶ ΘΌΠῚΊ τοΠ ΠΕ: γπάδ ἴς 
ῬεΙαπηι5 ἀϊέξ5. εἰς. 1 1Πὶ 
απίς Ῥοάαγοες νορφβϑυθίῃσ, 
ἔποΐδπῃβ Τγαροροάαρται ᾿ς 

Πρίαμος ποδαρκης, ποδαγρὸς 

ἂν, ἐκλζφετο. ; 
δεά δος ΄αΐα ἑαυ ϊοία Πὶπί, 
αὐἀέοταπῃ Ὠιοάονϊ δίς Πᾶς 
ἄς τὰ νεῦρα, 486 πη ῃἶΐ νεγο 
πιᾶρὶς σοηΐεπίαποα γί επί: 
Ἥρακλης τὴν πόλιν ἑλῶν, Πριοΐμεῳ 

τὴν βασιλείαν ἐπέδωκε τῶν 
Ἰλιέων ᾽ διὰ τὴν διχοψοσύνην. 

ἕτος γοὶρ μόνος τῶν υἱῶν τῷ Δαομέ- 
δονσος ἐναντιόμενος τῷ πατρὶ, 

ἐϑπρ γὼ 

τὲς ἵππες συνεβά λευὲν οποδοῦνοα 

τῶ Ἡρακλῇ κατοτοὶς ἐπαγγελίας 
Νες ἀείαῃε, φαΐ Ρεΐαπιαπι 
αὮ Ηρτγουϊε ἱρίο ἃ νἱςεϊπὶ5 
Βοῦιίθυς τοάἀεπγέσῃι, π᾿ τσο- 

5Πὸ Ρϑίειμπο ρο]]οοδίμπι δ(- 
(οσδηΐ, 

340 χέλυδρος) . ΓΡοης 
Δ4ΌΔΕΠ 5, 4πὸ ποπιπα ἢϊς 
Απίεπογεπι ἱππρηΐοϊς, 4υϊ 
{εσιπάππι φαοίάαπι Τ τοΙϑπὶ 
ΟἸτδοεῖς ργοάϊάϊε; χυδο αυϊ- 
ἄεπι ορὶπῖο ἱἵπάς ραίδξες 
ογία, φαοά, γὲ αἷε 1116, ἤ8- 
ἀργεῖ Ὀ6}}1 ργαθοϊάθες σαπίβ5, 
εἴ ραεῖς διυέῖζος εἴϊε: {πὶ 
βἕῖδπι, φαΐ ραρία Τεοῖδ, ἱρῇ 
αὖ Πού θιι5 Ῥατοϊξαπι ἔαϊ, 
Ἑασεπι ἀἰεϊξ εαπ), φυδπε ἰπ- 
οεδας Οταοοῖς εχ εηὰο ἀε’ 
{τεπάεπεθας ϑίποη. Θτϑυΐ- 
ἀὰς ἀἰϊεϊςον εφϑὰς Ὀυτδίεις, 

4ιεπὶ 



ΓΟΑΘΘΑΝΏΌΒΑ, 
᾿4 

σι 

Οὐυἱϊ Πα ΠΙΠΊ60 {ΟΥ̓ ΟΤῚ5. ΠΉΪΕΥ͂ 
Ἀδάσπιίαβ., σοτηθυίζατη τράττξ 10. Ρα ΓΙ ΑΠΊ, 
Ἀπηηπο ποίηπα οδίουτο ἔθηθῦτγιβ ἀο]οῖο: 
Οὐδπάο ΤΠΠοὶγ ἄτι ΠουτΊρι] 8, νθηάϊίογ 
ΟΑἸΕἸοῖς ἴογγαθ, ἔδοθ δοσθηΐᾷ 
αταῦϊ, σταυίάππῃ [ογγιδ}}1 ὀοποτγία 
Ῥογίυπάεί, νϑηΐγῖβ Θχ γα ἢ Π5 σοιηραρθϑ,. 

. ἘΠ διίνρβίαθ νυ] ρθουΐαα αἰταΐαθ 
Οοπίουτιπυ5 πα]. ἰπσοὈϊ: ἀρ ἄδπῃ 
Αἀ αησιήζαπι ἀπο ξ}}5 ΓΘ ΟρΏτγΥη, 
Εἰ ρυθγίθοσὶ ογρθη15 ἱπίμ]αθ ἀϊιδ, 

, δῥιη Οὐδεςσσγαπι ἐουε ΠΠπ}ὶ 
αυΐᾳφαε ςοπίςεπάογαπί, 

“242. τὸν ὠδίνοντα) Οπι 
{ὰπι εἴ ΠΡ Παπιίϊα πὶ ἵππου, 
41 ὠδίνει τὸν μυρμωτὸν λό- 
χον, ΕΒ. 

343. Ζυγον) Νείξϊο, φαϊά 
(απίεοταπι ποθοσι, νί Π0}- 
Ῥαρε: νετίετεί, φιδε αἰ [γοἰ μὲ 
4υϊάοπ:, ἡ» αηρὶ, ἐγὴρο}]], ταὶ" 
ὨΪΐπι6 νετο ἐχζγαἠὶ ροίαπε: 
ἱηρυϊπηῖθ, οαϊη π᾿ ρῥτγοπζα 
πι|.(επΐπς Ἰοπσα ρῥ]αηΐον εἴ 
ἀρίιοτ; Ζύγὸός επὶπι (Ρ]: τοὶ 

᾿φ,γὰλ ἱπίον παῖ 4118 οἰἰαπὶ 
ἡωρηη; ἐπ αὔίθ, 1. δ. [7 1671) 
οἰ οηλ το τη) ἀσηοίαί, 
αᾳὐοά ἤμϊς Ἰόεσ ᾿ἱπρσγίπηϊς 
ξοπαθηϊξ πέρ! πίον ΕΠΙπὶ 
Οταθοοταπη ταγπηδ88) ἰῃ εἀπ10 
Ἰΐσπθο [ἰαἰϊζαπίθς; σας 40 

Ἐρο 

Απέεποτε ρογῆδο πᾶς εἄα- 
ας. πἷς Οααπάτα ᾳαετῖ- 
ἴαι. ΕΚ 

244 τῆς Σισυφείας λαμπερί- 
δος) Ιγήπ5 αἴτιαι, 481 α 51- 
ἴγρῃο πϑῖίιι9 εἰ, νὲ νοϊππίὶ 
ΠΟΠΏΜΠΙ., ἐξ ἐχργοθεαΐ εἰ 
ἀρ ϑορῇῃσοϊ ἐπί ῬῃιμΠοΐε- 
[65: οἷς Γςοπίοῦτίπιὶϊς ογαΐ 
ϑίποί (46 4 ΝΊΓρ11.) πα- 
ἴὰς9 ἐχ Αεἤίπο {ταῖγο Απίῖ- 
οἴβαθ; 4086 ἔπ ΝΥ Π5 πιᾶ- 
ἴετ. [Ιρυςσρῆζγὲ ἱπίαϊα 
Ροΐξεα Τεπεάμς εἴ ἃ Τεπο 
τέσε ἀϊδα; νὲ ἴαρτα ἀοςαΐ- 
Γη115. 

447 νήσες διπλᾶς) Ο3]γά- 
ἢ85, τὑκία Τεηθάπη Πέίας: 
6 φυΐδθυς ἐρτείῃ {δγρεπίεςς 
ΠΙΙο5. ᾿ιδοσοοπίϊς ᾿πίθγεπιδ5 
τυπῆ; Ὠἰξοτίατα μαθεὶ 1: 
οἰζαν, 

348 



" 62 

Ἔγὼ δὲ τλήμων ἡ γάμους οἰρνβμιέγη, 
Ἔν τιαρϑενῶνος λαΐγὰ τυκίσμοσιν, ὦ 
“Ανις τερώμνων, εἰς οἰνώροζον ςόγην 
Εἱρχτῆς ολιδδύσασω λυγούας δέμας, 

ἸΥΟΟΡΗΒΟΝῚΚ9 

Ἡ τὸν Θοροῖΐον Πῆῶον Ὡρίτην Θεὸν 
Λίπγοντοα λέκτρων ἐκδαλοῦσω δεμνΐων, 
ὥς δὴ κοῤείων ἀφϑιτον πεποιμένη 
Πρὸς γῆρας ἄκρον, ἸΤαλλάδος ζηλώμασι 
Τῆς μισονύμφε Λαφρίας ππυλούτιδος, 
Τῆμος βιούως φάσσα «πρὸς τόργὲ λέχος 
Ταμφαῖσιν ἄρπης οἶνος ἑλμυσθήσομοι, - 
Ἡ πολλὸ δὴ Βόδειαν Αἰθυιον κόρην 

ν. 248.. Ἐφο ψοΙῸ τα, 4136 Α 
᾿Αρω- 

ῬΟΙ  ῖς πυριᾶ5 τοσπίϑιι!, τᾶᾷθο 
το δὴ σαγσότα δδίσανο ἱποία(α Ἰατδο; ς΄ ᾿ 
ν. 2553. φυλοηὰς ἈροΟΠ]Π πεῖν Ἰδξῖο ἐχουῇι, αεΐεεπαίπαας τἄ60 νἱῦ- 

φιηϊτατοηὶ (οττῖτα { πὶ, ΟΧΘΙΉΡ]Ο ῬΑ]]λά 9, 

᾿ς 3.48 γάμε) ΔΡΟΙΠπῖδ: ἀθ 

ἀυῖθυβ, νί εἰ ἀα ζαϊδοιθ 
᾿Οαἤαπάτας; ἀϊχίπηιι5 αἰϊασ!ᾷ 

τη Ῥτοϊεσοπιθηΐβ. Οοεπᾶρα- 

“15 σαγονο ἴς ἀϊοῖς, ααοπιδηι 

τατγιῖβ ἱρῆμ8. παρεῦδδὶ ὑγτα- 

πλϊᾷῖ9. βσυτγαμι, ΟΕΠΙΓΆΠ15, 

Ῥίους, εἰ Ηοτατῖα9. ἀϊοϊξαν 

Ἄροϊο: Οεμϊεα!ῖς απ! 4 οπι 

τα Θεπίτοτ, οαΐαβ. ἀγα ΠῈ 

ἴῃ Ῥεῖο: εἵ Ηογαγῖιβ, σα 
ἴο! πιοία πο τἀπὶ Ρτοάποαξ 

οπιπΐα, [πὶ ἀΠῺϊ ἐοιηροτᾶ 
ἀϊλίποπαι: Ῥιοὶ γεγο τϑῖϊο- 

ἢ6πῚ δηίΐα τοδάϊάϊπιας, 
᾿ 350. ἀνιὶ Τεροίμνων εἰς οἰνώ- 

ροῷον ς ἔγη») Οποπισάο ἀϊῆε- 

γὰπε δνις τερομνων Εἴ οἐνοξοφος 

ψέγη, ηπα6 νεϊατϊ ἄπο ἀϊαει: 
{( Πὶσ ςοπιπιθπηογδηςαι, (ὉΠ 

(πλέῃ Ρίᾶπς ἴζοπὶ Πεπίῆ- 

δὲπί, ἀἰισα! ον δἰ αῖϑε ἀ1- 
κου, (ἰἀπίεσαβ ἀπ! ἀοπὶ ἄνις 
φεροίμενων ΡΟΓιΕαγΗς οοση πος 
νεγί, δα σὰν ἰᾷ ἔδοοσῖς, ἔὰ- 
ἴξβοῖ, πὲ νἰάεσε. ποπόιτιπὶ 
Ῥοταα, Ἠὸος οοσίυπ εἴϊ, 
νίγαμ46. ΟΡΡΟΠΙ λυγοζίος 
εἱρκτῇ » Ἰάροψιια (δῇαπάταμ 
4ιοτῖ, {6 ἴῃ ἄοπιο, τηξτὶς 
Ἰαριαϊθ8 οοπῆτγμξια πες 
τεᾶο ἔσποο (4ααὶς ἱρίαπι, 
νί τερίϑπι Π|14π|, ἀδοεαῦ) ἰπ- 
{γιέζα, τάθοσας δεΐαπὶ να ]- 
46 ποιτῖᾷα ἃς ἰεπετοία, ἴα π- 
4. πὶ παδοἤσδηι. αἰεγιασγί, 
νπάες τεέϊε. ϑοϊιοϊιαίξες ᾿πὲ- 
αἰτας. ππς νεγίμπ,, 14. 6Χ- 
ΡΙϊσαῖ : ἐσερημένη τῶν ξυλίνων 

παςίδων, εἴ: μὴ ἔχδσοαν ξύλια ὦ 

νον ὄροῷον, οἰλλ᾽ ὁλόλιϑον, φξξδ. 
ἱρίταν αυοχας Ῥοτίθιεβ ὁ 

(βγεῖ, 



.- ΘΟΑΒΘΑΝΌ ΚΑ. 

Ἔσο ΨΘΙῸ «τηϊΐοτγα, 4146 τϑοιιίμειβ ΠΡ ΕΣ 5 
Τὴ ἐπ᾽ απ !Γχοϑὶ Πγιξειγιβ.. ; 
Οὐτθηβ σοόπδοι 5 τη Θχροσγίθη [θξξϊ ἀοηλθι 
(ατγοοσὶβ ΟἹ ΟΌΓΙ ΘΟΥΡῚΒ ἹΠῚΠΊΘΓΙΙ: 
Οὐδοααθ (ἰδμιίαϊθπι Ῥίουπι Ηοταγιιηι ἀθ6 11, 
ΟἸΒΡΙ πὶ οσαριάαπὶ ἰοξξ 15 ΘΧΟΏΗ͂Ι, 
δη4ιΔΠ1 νἱγριη!αξεπὶ Τοτειξα ἀθέου πα 
ΑΔ [ππηπγ8ηὶ νίφια [Θηοξξιξοπι, Θχοπιρίο Ρ]]α 15 
Ἱπηυρίδθ ΤΡΉΓΙΔ6 1ΔΏΙΕΓΙΟΙ5 : 

Ταης ν]οἸοπέον ραϊυηλθα δά ἀοοϊριἐγὶς ᾿Ιοξξατῃ, 
Ἐδμοΐθιι5 Παγρθ5 οοἰ ππΊθ: ταρίαῦογ, 
Μαυίεαμι Βαάδαπι ΕἸ] σατ γιγρίηθπ 

9 γιη- 

ν. 2356. τὰπο, νεΐτιει σοί πα θα 40 Δοοίριτο. Αἰσσθ, γαρίαῦ, τι! - 
᾿ τὰπι ἸΠ]ΟΟΔΠ5 1{14π| Ἰρίπτῃ Ῥα]]αἤστῃ, δα τπϊυτίϑιῃ δῆς νἱπάὶ- 

ςαηάδη). 

{ετιαῖ, ποη [ἃ Πὰπς νοσ- 
{ππὶ {ππτιεπάμππη εἴθ. ἰδη- 
418πὶ Οαἰαπάτα {(ὩΡ ἀϊο 
ςοπιπιοίαία Πέ, (φιοπιοάο 
δ ΠΪΠ| εἰρκτὴ τεπεύγοί(ἃ νοςατὶ 
ἀπε Ἰοςὰς Ῥοῆει 2) (δε 4ε 
ἀείδει. πιο  οτὶς σατοοσΐς, 
εἴ Ἰασυπατῖς, γερία Π|1ὰ ἄϊρηϊ, 
ἀπιε!Προπάστ. Κ. 

456 Τῆς μισονύμφε)αδο εξ 
οἰειποίρϑενος Ἰάοῖγοο νοσδίατ. 
86 Ρτορσῖο παρϑένε σοσ ΠΟΠ,ϊ- 
θ Αἴμεπΐβ οοἰεθαίαγ; δὰ- 
ἄδπε εἰ ΤΡ σία ἀϊξῖα οἴ ἃ 
(αἰγάσπίϊς εἰ Μεῆεηϊϊς, ἃ 
Τρ τῖο φαοάδπι ογεέξα, ἐεῆς 
Ῥαυίαη. εἰ Ιαηἰἐτῖκ, φαοά ἴπ 
᾿φοάϊαπι ἔονῖθυβ, εἰ ορρῖάο- 
ΤΠ ΡΟΥΪ5 Ροπεθδίογ. 

358 ἐλκνοϑηήσομο) αὉ Αἴα: 

8. Οοπίαπσππεέος Πϊς οἰνοὺς 
εἴ φασσα, 4αοπηοάο ἔπρτα 
τριόρχις Εἴ ἀετός. ΒαΔΘΑ ἀϊςἰ- 
τὰν Ῥαϊϊας ἃ οἴυιϊίαΐε φυϑάδπι 
ΓΠοΗΑ!18ε ναὶ Ρησγυοἷδο, Εὰ- 
ἄεπι εἰ ΕἼΪςα6 σοσ ποπηδῃ- 
ἴο (οἰ1 {ο]ϊτὰ εἴ, 4ιοά ἴπ 
ΠΊΘΓΘΟῸΠῚ ἔπουῖξ ΟἹ Π) ΠΟ ΠΊΙΟΓ- 
18 (νὲ Οαγῇϊ ε.) ἑεῆε Ηε- 
[γεῃῖο. 

358. οἶνος) ΑἸΐοπα εἴ δῷ 
Ὦ, 1. ἐχρ ἰοαέῖο ἴαπὶ Τ᾽ τεξεὶς, 
4π8π| ᾿πεάϊτογα πη 8.0} 0]18- 
ἔζατυπι. ἀπὶ ἀε οὐμπέλῳ 10« 
φαππίέαγ, οὰπη οἰναὶς Παυά 
ἄἀπθ1ε τείροπάεαδε τῷ φάσσα, 
εἴ Πρηίῆςες σοηῶς οοἰμηεδασ' 
"ϑϊμρίάνις, Πςυτὶ ςσοπέγα τόρ- 
γος (Α:4χ) τείροπάει τῷ ἅρπη, 
αποά σεπης σαηλ μη; ἄθῃο- 
ἰαΐ, ΕΚ, 

᾿ Δ61 
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᾿Αρωγὸν αὐδάξασα,, τάῤῥοθον γάμων. 
Ἢ δ᾽ εἰς τέραμνα δερατογλύφε ςέγης 
Γλήνας ἀναςρέψασω χώσετοι φρατῷ, 
Ἔξ ἐρανδ πεσοῦσα καὶ Θρόνων Διὸς, Ὁ 
Ὑν Ὁ πάπεσῳ χρῆμα τιμωλφέξφατον. 
Ἑνὸς δὲ λώδης ἀντι, μυρίων τέκνων. 
Ἑλλὸς ςενάξει πᾶσα τοὺς κενοὺς τάφους, 
Οὐκ ὀφοθήκδις, χοιραδων δ᾽ ἐφειμένους, 
Οὐδ᾽ ὑξάτην κεύϑοντας ἐκ πυρὸς τέφρην 

γ6ς 

᾿Αλλ᾽ ὄνομ᾽ οὐκ ρὸν καὶ κεν 
Θερμοῖς τεκόντων δακρύοις λελουμένας 

Κρωσσοῖσι ταρχυθέίσων, τ ᾿ς ϑιτῶν ϑέμις, 

γραφὰς, 470 

ἸΠοΐδων τε, καὶ ϑρήνοισι τοῖς ὁμευνίδων. 
Ὀφόλτα καὴ μύχερε χοιράδων Ζάραξ, Σπῖλοι 

ν. 261. Ατάσςε Βυ9 ΤΠ οᾶς ππάσο δῷ ἰὸς [δοίογε, ἱπ δἰτι5 ἐδίηρὶσ 
Ροταέξο, οομΐοβ (τίστη δαοίτεῖ, οἵ ᾿ρίᾳ ῬΑ] ργσρζοτοα ατλ6- 
εἰβ να] ἄε ̓ γαίοθίανν σιπη ῬΑ Δάττι Ππτπι, οἵ σαοῖσ ἀοἰάρίτηι, 
ἀοπιπ αἰ τηε0, Τ͵οὶ, ἰοηρα φυδοπιαια,, βάεο ρτοΐαπατι 
νιάοετ, 

ν. 365. Μηϊα5 εἴρο, Αἰαςῖβ, οὐ ἔρεῖτς ἐοέα ἀοϊεῖς γδεςία, οαἀά- 
νεῖα ΠΟΥ πι ΠῚ 1ῃ νΥη19, (δ ἴῃ Ἰπολ τ πὶ (ΠΟΡ]15 ἰάςοτς, 
πος οἰπθτθηι δογιῖπι 1ῃ Πγ ἀτι5 44 ρατείαπι τοῖον, οἀ ναπιπὶ 

361 ἐέγηε) ἴδρ]} (αΐ, εκ 
ἄπο εἔΐδιη αὐτερίαπι (αίΐδη- 
ἄταπιὶ, ποη ὃ οάτοοσα, {πηΐ 
41 νεϊϊπε. Ῥτορογεαϑ : 

τς Κη[δον ΟἸαθ, γάρ ππῆς τ 
᾿ ΠΗ Ὁδ:οη,, 

Ὁπαιὴ υεέας ἀπε 11} Ὁε}6 
π ΟἸἩὨβεγ μας. 
«Οοπίδπεϊε εἰ ΝΊγρίας, Ηὰς 
εἰἴΐατ ρετεπεῖ, φάοά ᾿παῦ 
ϑίγαθο, Μίπογαδπι (δ, φαιπι,. 
υρταβθαίας Οααπάτγα, το: 
ἴδηι ἀὐετς. Ἐχεγοϊταπι, 
ἱπέε!ρ  Θταεξοναπην 

-- 

463 Ἔξ ἐραιὰ) ῬΑ]! δάΐαπε 
ἐπΐίπη Πἰο τοσὶ, ἤρπαπι ρο- 
ΠυΪαπίὶ εδειἱξας ἀδηλπιπι 
ξεσίαγ : ν46 Αροϊοάοτιπι. 
1ά6πὶ 11||5, φίαπι ΡΔΙΠΔἀἴα πε 
ος φιδάᾳπ) ἐεπιροτῖα ε ἴ6Π1- 
ΡΙο ἴβπε οοσσζερίο νε]]εξ ἀὰ- 
ἔεισθ, τερεπίθ ὀχοδθοδίαϑ 
δας, παιτὰπίε ΡΙ αΐασοο.. 

305 Ἑνὸς δὲ) Αἰαςΐ5. τ: 
Θππ|5: ι 

ο Κἔπίας οὗ ποχαηὶ εἰ ζεγίας 
“41 6εἰ: Οἠεῖ, "Ὁ 

Μ:- 



ΘΑΒΒΑΝ ΝδδΆι, δε 

πιηδιοδὴι τπποσαπ 5. ἀοΡῸ ΓΙ 6 ΠῚ αὐρίϊδδω, ' 
ὙΠ γογο ἴῃ τοέλα ΠΠρηῖ5. οοπηραΐξίαθ ἀοηῃγαβ 
Ταΐριοῖθη5.), ἱγαίσοζῃσ ΟΧΘΓΟΤΕΙ, 
ἘΣ οποΐο ἀοϊαρία, ἰουίθααθ 20110, 
Αὐο ΤΟΟῚ ΓῸ5 Ρτθεοίηησηα, 
Ὑηἶτι5 ἀπο ὁ. Ῥαοραζα!η, ἱηβηϊ τον ΠΡ το ὩΣ 
Ἡοποταγία σϑηιθί ομηπί8 ταθοία [ΘΡΌΪογα, 
ΝΝΟῺ νέμίβ, [ρα Ισορα 15 ἱπῇ ἀεπεῖα, 
ἮΝ 6ς οχίγθῃγαμ ἔ ΡΘΠΤ ἃ. ΘΧ ἸΡῺΘ ΟἸΠΟΓΕΠ 
Ἡνατ5 σοπαϊιηγ, νὲ πλοκἔδ! πὶ τηο5 οὐ, ᾿ 

φρά ποΠΊΘἢ. πὐεγαπάπη, 6 σθηοίδρῃοχ ἴῆν 

[ΡΙΡΕ ΘηΘὸ; . . 
διά] ς5 ρΡατθηζαπι δὸ ἐἰόσυα Ἰλου τὸ 
Ῥογίσίαβ, δὲ ἰδπιθπῈ8 ΥΧΟΓΊΠ,. ἱ 

[9) Ορβειθ.. δὲ Ῥείγασιιπι ὁμῆος Ζαγαχ, 
δὸς 

ἘΠῚ ἐΐ ἘΎΜΕΙ σον του αἴὴ Ἰλονγ τοῖς Ρειἐππἀεη4ὰ, ἄορ: 
τηῖϊτι τϑον. 

ἃς 372. Ὁ τηὴἡδρῖος Ἐύδἀδαὲ οτιῃξδ, ὁ Ὡ«οτβιο ΠΤ Πγὴ Ῥιδμο οὗ 
τιατιηΐ ΕΓ αποῖ {αὐριτῖα πλουιθητιιπ ΟΓἀοσουιπη, εἴη (παστηθη- 
τᾷ: παυϊσιη εἰφέϊζοτυτη, αἰτάϊοτ!5! αποῖ {ἰτορίξαϑ 1ΠΔ4115. 864 
ἄκςορυῖἶος Αι} αὐτοῖς γαθοος. τα Ἰλτη Ρ ΐοο5 Δα πγοητηὰ.. 
φόῖαϑ ἀἰ5, 4105 ξα] πιο ῃ ἃς τειηρ ἴτας πὸέξῃ ξετεας ταμα, 

ἹΜΙποσσὰ εἰεππὶ Ῥτορΐοι 
«ΑἸαοῖς αργαπι Ουδεςὶς, αυἷ- 
Ὅς απέρα ἰαιτέτϑι, ᾿γϑΐα, ἰοπὶ- 
Ῥοίϊαίες οἴ ργόςθ!]ας ἢοντςῶ- 
8.45 τεάειπεριι5 ἱπηπλη. 
τη; Ῥαϊας ὉΠ ὸ ὉοΥΤΙΣ 

ἥγαηα αὖ 1Π10 
7α ἱνηρίάνε ἀϊαξὶς γῆ: 

Ζοηι: Ἡοταί8. ; 
δ ϑέμιο) ϑ01δὲ ἘδΙπὶ 

Ῥέγοοτα Ππηου ΠΟΤ ΠῚ ἐγεπηᾶ- 
τοι αὐπάπε ἐἰηΐδ, ἢ Ὑτηῖκ 

 τοπαϊξις; ἀοπιαπι σεξεσσί. 

ἘΟΘΥΌΠ ἴν 

Ἑυβθοδδϑᾶ πιοῆέεϑ, τἰῇ αυοά 

Ἐκχρτείπε δυξοῆι ΤΟΥ ΠΘεΙςπὶ 
6: 
ΞΘ - ἥτις διε ἢ ἐςὶ ϑαγόντων, 

2 73 ̓ Οφέλτα) ΑἸΙοα! αἰξυν 
Ἰοδᾶ, δἰ γαρεβ ἐας, ἡ 4αϊ- ἡ 
δυς Ὁτασδοὶ ΠΔΌΓασ πὶ ξε- 

Θὲ ηΐ δας τη ὈΠΊΠΟς 

ΤΥΥοΠᾶ5. νεθοπιὶ ϑιερμαπυὰ 
αὶ εξ, φύϑιη Τυςορῆτοιὰ 
Ῥὲε: Μειίαδρ! αἰ πηη ΤυνοΠαή- 
ἴα ὉΡρεϊ[αυτέ, Ῥογοας ἀοὰς 
ἘΠῚ τηϑι δι 

ὁ οὐκ ἀν ενον 379. 
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Σπῖλοί τε κοὴ Τρύχοωτο κοὴ τραχὺς ΝΥΗέδων, 
͵΄Ν ΄ β , "“ ΄ 

Κα παντὸ Διρφωσσοῖο καὶ Διωκρίων 375 
Γωλειοῦ, κοὴ Φόρκυνος οἰκητήριον, ὦ 
“Οσονφενωγμῶν ἐκβεδρασμένων νεκρῶν ὦ 
Σὺυν ἡμιθραύςοις ἰκρίοις ἀκούσετε! 
Ὅσων ὃ: φλοίσξων ῥαχίας ἀνεχξάτα 
Δίνοης παλιῤῥοίῃσιν ἕλκοντος σάλξ! 
Ὅσωνδ: θύννων ἠλοκισμένων ῥαφοὶς 
Πρὸς τη ,ἄνοισι 'κρωτὸς, ὧν κοτοηδώτης 

᾽ν γ"» ΄ ΄ ᾿ 

᾿ Σκηπῇὸς κατ᾽ ὄρῷῴνην γεύσετοη δηβμένων, σὰ (- 
Ὅταν κωρηδαρεῦντως ἐκ μέϑης ἄγων, 
Λαμπηρα Φανῃ τὸν πποδηγέτην σκότους 
Σίντης, οὐγρύπνῳ -τροσχαθήμενος τέχνῃ. 
,, Τὸν δ᾽, οἷα δύπηην κηρύλον διοὶ Ξενξ 
Αὐλῶνος,, οἴσει κῦμα γγυμνίτην Φγρον, - 

ὶ 

Διπλῶν 

ν. 3834 οὕὐπὶ ΝΑΙΡΙας5, ΑΠΙαπὶ Ῥαϊαιηοάσηι,, 4 ἀγαθοῖς -οσςοϊζιπι, 
νίγαγις,, 115 γάοαπτθι5 Τπσογημαῖῃ ἂς Οαρμάΐεο πιοηῖς ἴι19- 
Ῥοηάεε, ἃἄά ἀπαιη 11 ΘΌγΗ, ται χαυδπὶ ἃ ρονταπι, παῖς λῃν 
685, παυξιαριιπι ὈἸ] 65 ἔοΙΘΏζ, ἘΠ Ἐν 

ἢ 270 - 80. Ὅσων δὲ - σαλρῳ 
Οτάο ρδαῖὶο ᾿πηρ  δαίίοσ οἱ 
πίε: Ὅσων δὲ (ἴξ. ἀκάσέτε) 
φλοίσβων σοΐλε ἀνεκβάτε, ἕλκον- 

τος ἰαχίας διναῖς παλιῤροίσιν! 
Ῥοχ ας πιο ἰσὰϊη (6 60, 
συσπάο βπέϊας, ἀτὰ αἰ] π6η- 
ἄο΄. Ῥᾶμίαϊπη ἃ ὁοπεϊποηζο 
ΔΙΌΣ [6] Πτῖς ἀργατιρθπηξ, 
αἄδοσαδ νοὶ τί 8 πιάτα μεσ - 
ἐγαῃΠαπε, Κὶ.. 

380 παλιῤῥοίγδιν) ΘοαΙσοΣ 
παλιῤῥοίβδησιν πος ἰοςο ἰεστε; 

δρο ροίίᾳ5 δίναις παλιῤῥοίμσιν 
118 ἀϊξξαπὶ ἃ Ροξία ογεάο, νί 
πότμον φϑορον ροΐζοα ἀϊςεῖ, εἴ 

Ἠπιοσεῖῖς νῆσκ πρύμνην 

Ῥᾶϊω. νὴ 

281 δύνων Οτᾶθοος πϑὰ- 

Ἔαρος. Οὐδ, ἔπε ἔοτῖου: 
48 ἤσυτα ἀϊεππίοῦ ἀρυᾶ 
Ηοιεσαπ απίδοΟ ἴδε γεύ- 
εσϑα! ἀλλήλων. Ψῖτῳ;. ἀπο η- 
αἱ [επί γεῖ πιδί ας 
- Ἐπ ηηῖς ἀμ υδηεῖς, εξ 

τ΄ ροπείρσὶε ἰρῆῖ. ὦ 

νίων- 

2386 Σ της) ΝΝδυρ ας: ἰς 
ἄπαπῃ Πἰ᾿απὶ ἡππ|, Βα απ16- 
ἄθηι, 4 Οτϑθεὶς ἱπίθγθηξέσιη 
ςσοφπουπῖθε, οαππῖθας. ε08 
πιοάϊς νἱοϊίοὶ οοπαΐας εἰϊ, 

αάξεο 
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Θοορυ]ψια, οἱ ΤΥγυομαηΐα, δὲ αἴρον ΝΝβάοῃ, 
Οπηηθ546 ὈΙΓΡΠΟΙ͂! οἵ Ῥιαογσιοσασα,. 
αυτγριίοβ, ῬΒογοῖ4ι6. ἀΟΠΊΟΣ 111Π1; 
Ουοῖ {ιρίτια τηογίπογαπῃ, οὐπῃ ΤΟ πλγαξ!ς 
ΤΑ Ϊαεῖς οἰοξξογοπ,, δά]: ς΄ 
Οτοΐηιο Πγορίζαβ ἱπαοσθῇ! 0115 [4]}, 
ψογεοῖθι το α!5 ΙσοΡρτ] 05 γα ΠΘ ΠΕ5 : 
Οπὐοΐᾳψαο τππηπο8, ΓΕ πγὰ5. σα ρ 115 
Οοπίγα σαπθ5 []σαΐοβ, 41105 ργάθοθρϑ 
ἘπΪπηθη ναϊαῖος ρῸΓ ποξξθιη οι δθιξ, 
Οὐδηάο οαριξ 6χ ογᾶραΐα σταπαΐοβ ἀποθηϑ, 
Ἐδοοηη ποθ 10 ΓΘ ΘὈΓαγι ΠῚ ἀπΠ66Π1 

ἥ 

ΝΗοχίπβ, νἱρὶ! ἱποσπιθοη8 ἔγαυάϊ, " 
111 ἴ'π γϑὶαξ νγὶπαΐογθπηι μα] ου οηθη] Ρ6Γ δη- 

σπίτι ΠῚ 
Οδηα θη αυΐογοί Ππξεὰ5 ππιἀπη} ΡΠΑΡΤΙΙΠ, 

[ 
᾿ 

Τηΐοχ 

γ, 387. Αἰαεθηι, Γι οογηη, ΤΟΥ ΔΏΘῸ πὶ σαηΔ] πὶ ἥτις ἔετδης ἰῆς 
τοῦ Μυοοηῖμῃ ἃς Τοήμπη., Δοραθὶ τπᾶτὶ5 [π|1148. 

αἄθο, νὲ οἴ ρυϊποῖριΠ)ν ΧΟΓΟς 
πὶ δά αἰέογῖτπι ρει σογΐος Πὸ- 
πιΐπο5 ρο ΠἸσογεῖ, εὲ Οτγαθοῖς 
τεάοαπεέρις ᾿πσοΥΠαΠῚ 6 
“Οαρπᾶτοο τποπῖς {πρεπάε. 
τεῖ, δά φαάτη 111. ξα ΠῚ 418 ΠῚ 
ὦ ροτγίῃπι δς {τα ΟΠ Ὲ ΠῚ 
πϑυϊσαπίοθϑ, ἔσευοηξ ΟΠἼΠΕ65 
παυϊταρίαμ. Ρτορεγίϊαβ: 

ΝυανρΙης υἱτοῦος [ιν πὸ- 
ἕξογι ῬΟΥΥΊΘΙΣ Ἰρ9Ή6:, 
Ετ παταξ ὀχηπῖτῖς ΟΥ̓α6- 

εἶα Ῥγε[α {μ]ς. 

Οἱ δ᾽ ἥλθον οἴνῳ βεβαρηότες υἷες 

᾿Αχοαῶν. ᾿ 

287 Τὸν δὺ ΑὉ πος ἰοεο 
φαία!οστιηι οχτῖ ΘΥΔΘσοΥτΠ),. 
40ϊ ρατεπι παιέγαρ!ο ροεῖε- 
ΥἰΠῖ, ΡΔΓΕΠΊ νΥ115 ΘΥΤΟΥ ας 
Ιοποο ἰδπιροῦα οἰγοππιαϑὲ 
ξαογιπί. Ρυΐπιο ἰοοο ροηϊζαῦ 
Αἴαχ. 4ὶ ἱπίεν Μυςοπαπι 
εἰ Τεπὰπιὶ, Αδρδαὶ πΊαεὶς 
ἱη{185. παι ίταρίαπὶ 84 ἴςο- 
Ρα]ος ἔδεϊς, Αά Ογίᾶς ἐεἰπ- 
ἄς, ἴδῃ Ονγδάες ρεΐγᾶς [ϊξ 

Οὐυοά δἀάϊανς ἀξ ογαρι]α. εἰοῖας. ἨἩοπΊοιαβ: 
απ οἷ εχ Ἠοχλειὶ Γυρῆσι μὲν. πρῶτα ΠΠοσειδαίων 
γεσία; ἐπέλασ' ἐν. 

Ε42 389 



δᾷ ΤΥΘΟΡΗΒΚΟΝΙ5 

Διπλὼν μεταξὺ χοιράδων σαρόμενον. 
Τυροῖσι δ᾽ ἐν πέτρησι τερσούνων πήεροὶ, τ᾿ 
Στοαζοντω πόντϑ, δευτέραν ἀκμὴν σπασει, 

Ἀ δὶ “Ὁ 

Βληθεὶς οὐπ᾿ ὄχθων τῷ τριωνύχῳ ορὶ,, κὐοι 
9 Α ) ὔ ᾿ ᾿ 

Ὧι νινκολαςὴς δεινὸς ὁτώσας λατρεὺς, 
᾿Ανώγκοίσει ώλοισι κοινωνεῖν δρέμου - 
Ἰζόκκυγα κομπάζον)α μαιψαύρος φόδους. 

; Ν δας, δ. Ὁ ὡ τ» ΄, ΄ δδ(- 
Ψυχρὸν δ᾽ ἐπ᾿ οἰκτοῖς ἐκξεξρασμένον νέκυν 

395 
Δελφῖνος ὀἰκτὶς Σειρίβ κωταυανέϊ. 
Τάριχον ἐν μνίδις δὲ καὶ βρύοις σοωϑρὸὲν 
Κρύψει κἀτοικτίσασο ἸΝησοίος κάσις, 
Δίσκε μεγίξου τώῤῥοθος Κυνοηθέως., 
τύμβος δὲ, γείτων ὄρτυγος πίερουμένης 
τρέμων “φυλάξει ῥόχθον αἰ γαίας οἷλός. 

ν 

άοο 
ΠῚ 

Την 

ν, 2σο. Δά Ογταάος ἀεϊπάς Ῥείτα5 εἰοῶιις, νἱχ ἤοςᾶῖο σοΎρους, 
τού ΝΟρΡτΓΌΩΙ τυιάρητα ρουοαῖ5, ἴῃ Βαξει5 οφάστ, εὐ τητος 
Ῥαΐαδομας Ρουθ. 

ν. 206. Ἐ1Ὶ"5 σαήδλιιεν., 4 οϊς ἴῃ τοῦτα νίη, ἀοίηάᾶε ἴῃ αἶσα ἔερες . 
: ΝΡ ἝΝ Ἵ 

᾿ς 389 σαράμενον) Ηοὲ ΡΈΓΕΞ: 
Ἰεραηέεν Εὐυτὶρίάος δου 
Ἔχρύεπ: ; 

Πολλοὶς διοαύλοις χυμοίτων 
φορέμενος. 

Ἂς νοῦαί δίαυλον Ὠϊς, φυοά 

Δ11 παλίδοιο. 
230 δευτέραν ἅλμην) [6 ἘΠῚ 

ταᾶοῖ ἱπ πιᾶτθ. Ψουδο. {τ8- 
οπάϊ εἴ απὶ Ἡοταῖϊμ8 ἴῃ Πὰς 
Ὠοΐΐοης οἵδ νῇις; 

ἢ Ροομίαᾳ Τιοείμαεος τσ [ὲ ἀπ- 
τομτία [Ὀηριον ἢ 

“Αγοητὸ ἔατξο ΤΥΩΧΟΥ ΜΙ, 
“Νεριαπυ πὶ νοσδΐ πΊουοθΠ8- 
τῖαπε. Πποά πιοοπῖα ΤτΟΪᾶ- 
Ὧδ πιοίοθάο σοπάπέϊαϑ. οχ- 
τυχκοῦῖ, Οὐςυίμπι ἀξίπας 

ΔΡῬο! δ Αἰδοθπι, ἀποπίαπι 
γαῖ φαυγαϊα5 οἵ πηδἰεάϊςις, 
Π8π|, νί Ἡοπιέτις ἱπαυϊέ, 
Φη ξ ̓οἰέκητι ϑὲῶν φυγέειν κεἔγικ 

λοῆτμα ϑαλασσησο 

207 Δελφῖνος) ΑἸδοΐθ, πιο- 
τε ἀε!ρηϊηϊὶ, ἀξ απο νἱάθη- 
ἀπὰς Ορρίαπιβ, ἴπ ἔἰτὰ5 6χ- 
Ῥόπεϊ; «αἴ ἀε!ρΐπαμ Ηἷς 
ἄε 8016 ἀϊεῖ πγαϊαπι, ϑδίσγιος 
ἀεῖπάς ργὸ 5016 σαρίζατν., νᾶ 
εἴ δρυὰ Ατὐο δι ϑοατη οἰΐαπ- 
ἴ6 δῖ 48: 
Πολλοὺς μὲν αὐτῶν σείριος κατϑ 

ὑζυνκνξιο ; ; ᾿ 

εἴ δρᾷ Ηεοποάατπι ἰδἑεῖο 18- 
επηαϊ, Τερμηάμηη φαρίδετη. 

399 
ἊΣ" . ᾿ 

΄΄“ὩπΦπππὶ͵πὶπῇῆ]Ππι-πὰππ πα πννννννννονν νον ονὌΕὌἜΨἜὍΨὍἜΨἔὍἔὋἝἑσἔἕὃΕσἝἔΕΝσ σἔσοἔΕέΠἘἜἂαο 

ἈΨῸΣ 
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Τηίον ἄποϑ ἰαξξαξιηι ΤΙΟΟΡα]05. 
Τη αγτῖβ. αὐΐθην [ἀχὶβ Ῥοπηδ5 Ποσδηϑ5, 
ΜΜασγι {ιΠΠπέος, ΔἰΓοτα πη ἔγαῖ6ξ 18 ]Π|ρΡῚ 61» 
του ρα 8 ΠΕ ΝΡΣ μαῆα ἀοϊου5, 
Οὐ {Πππὴ} νίπάοχ Πουσθη 15 γα] θγάπβ Μρεςορηᾶ- 

ΤΊΠ15, 

Οοροῖ νῆα στην δαϊαθηϊΐς. ΘΌΓΓΘΓΟ, 
Οὐδ πὶ ᾿αξλαπίθη νη 85 ΠῚ] 85. 
ΤΠ ἔγϊσιάπηι δα [15 ΘΧΡῸΜΠΙΠῚ ζαάδηο. 
ΤΠ ορηϊπι τγαάϊηβ. ἀγοίσοιθε 5᾽ΓῊ, ' 
ΘΠ ποπέσην ἀδαχαμα ραϊτι 4αηὶ ἴῃ Αἰσ!5. εἴ πραῖοο 
-5θρο θὲ Νοίφοδο ἴογοσ ταϊξογία, . 
ἘΔΡΙ415 ΠΧ δα ΓΚ ΟΥΠΔΘΕΠΟΙ: 

ΘΟρΡΌΪοΓυ ἢ. νοσὸ νἱοίηυ 1} αἰαΐαο σοεάγηΐοῖ 
᾿ΓτθηΊθη5 οαθ δῖε ΑΘΡΆΘΙ πη γ15 Πγθριταη}. 

(1- 

ἴιος ΤΏςεῖς, ΤΟ 5. «ιδηδάηη Δαπα τῖχ ἴῃ ΤΡ οἴη ἃ τοῖς 
4115 [)}115 116 Ππσαγοτατ, 

ν. 401. ΘΘΡΌΪΟΒτΌμι, Δαϊςο πὶ εἶα, πλο ἀνε ν Ἢ ἃ Βυθιθει {ιδ- 
1᾿πᾶς ᾿μμηἀαθίτην, 

290 Νησαία) Νοτοΐϊς. 
φριά Ηοπιέταπι, ἨδοΠοά, 
εἴ ψιρ απ; οἴα5 ἔοτου εξ 
ΤΠεῖ5, Τιαρίάθπῃ ἀϊοῖε 1ὁ- 
νεπὶ. ΡΓῸ 410 ἰαρί5 ἔα ϊ 56- 
ἴσγπο ρῥτοροῆίῃς ἐδπογδη- 
ἀὰς; ΓΤ Ονπβοίπεῖ Ἐο- 
πιῖπο ἰπ Ατεαάϊαθ νυθα Ον- 
πιδοῖα σοἸἶξας, (οε΄ δεγ- 
θοπο. Θαΐῃ δεΐδπι ἴῃ ΟἿγτ- 
Ῥὶα ἤομαπ) Ἰουϊΐς Ονηβε- 
τπαϑπίδς Ροβιθτιπέ, ἀπέξονο 
Ῥαπίαη. Γοτ5 ρόστο δα μι ῖχ 
ξαϊὶ ΤΠεῖῖβ, ααυυπὶ εὐτ τ6- 
Ἰῖσφαι ἀπ ἤρατο γβΠοπε; Πο- 
ἴα εἶ 0614, 
402 “Ὑρέμων) ᾿Ωυοιΐαμι 

νηάατεῦ, 

τχία [6 ΠΠ|. ἙΝ μῚ ἴῃ ποτα 
δ ραΪας ξαϊί, ἐέϊαπι εἴ, νὲ 
488. πιατὶς δἰέϊου, Αἰδοῖς 
Θεἴα4πὶ “δροΐοταπι {πὰ ᾽ πᾶς ἴῃ- 

ἴα νὰ ΠΠπά {Ὁ 
Δ] 4π8Π ἐγεπγοτα. οἱ ἢσ- 
δζπατο νι ἀδγθίι.. δι πλ ΕΣ 
αἴχῖε Ηοταῖ. ζγορθηξες Ὁθγ- 
ῥεγο εῖρας.. Ὁἰοϊξυν. φθοατ6 
'(Βοδεῖσε ἱδρῃ!ογθτη αᾶνοτα 
τη τῖ5 Πγδρί ται εἴ β ξ ΠῚ 
αααῇ πιείπαξ νπάᾶς αἰ πάθη- 
ἴξβ 9. αυεσπιδαπιοάστῃ οοπ- 
ἐγ ταττῖς αἰΐας πὸο ᾿ηυ πό8- 
τἰοπῖδθας οὈποχία, ἀϊο τὰν ἃ 
Ροδεῖβ.. ᾿πίογυϊία βαξιῦυβ, 
᾿ποά οπῖπι ἀθ Ὑτεπιοῃέδ 

Ε3 αἷϊ 



ἥδ 

Τὴν Καφνίαν δὲ καὶ Μελιναίαν ϑεὸν, 
Λυσρὸς τσαῤ ᾧδην δεννοίσει κωκοῤῥοθῶν, 
Ἥ μιν παλεύσει: δυσλύτοις οἴςρε βρόχοις, 
Ερωτὰς, οὐκ ἔρωτας, ἀλλ᾽ ᾿Ἔριννυων. 
ΤΙκροὶν ὠποψήλασα κηρδ)λικὸν πογην. 
Ἅπασα δ᾽ ἄλγη δεξετοι κωκυμότων, 
Ὅσην ἴΑραιϑος ἐντὸς, ἠδὲ δύσξατοι 
Λειδήθριοι σφίγγουσι Δωτίᾳ «σύλαι, 
Οἷς ἑ μὸς ἔφαι, κὠχερουσίαν πάρα 
Ῥηγμῖνα, δαρὸν ἐξενωγμένος γείμος. 
Πολλῶν γὰρ ἐν σπλάγχνοισι τυμβευθήσεται 
Βρωθεῖς πολυςίχοισι καμπείν νοϑοις 
ΝΝήριθμος ἐσμός. οἱ δ᾽ ἐπὶ ξένης ξένοι, 
ΠΠαὼν ἐρήμοι, δεξιώσοντοι τάφους. 
Τὸν μὲν γοὶρ Ἤιων Σ7ρυμόνος Βυσαλτία, 

ΣΥ̓ΟΟΡΗΚΟΝῚΙῚΚς 

405 

419 

415 

᾿ΑΨυ»- 

ν. 402. Τρίες ἐπα, αὐῆυς ἀρᾷ ᾿πξετος Νοπούεπι, νὲ σαιϊλπι 
ΤΏ ΔΊΟΥ ΠΙΟΥΤΠ, ΟΧίρογ ὈΙΓΌΓ. 

ν-. 408. Ὀπιηΐβ ροῖτο ατδεςῖα, φιυδουπαιό δὉ Ἐρίτο δὰ ΟἸγπιριιπι 
Ραῖες, δάιποάϊπιῃ ἀοϊοδιι; συΐι5 Ἰηςοῖας, νεῖ ἀριιὰ τηΐοτος, 
νπὶ πῊ1Π1 ΠΠ|ατατπα Ἰπρεθπητς., 

αἷὐ Θ. ΠΟΙ αἴεϑ, πηΐπι5 Ρἰοαί, 
ἸΝοίϊεαπ, συ ϊάδπ) (ε πίθ 8 ΠΏ 
αἀϊπαηξ νοῦ Ρασίαπἶδο, 
41 ἴπ Αεξοῖς ἀδ φποάδπι 
δυσις (6 τεΐοσι, ὃς τῷ τάφαε 
τοὶ πρὸς αἰγιαλὸν ἔφασκεν ἐπι- 
κλύσω τὴν θάλασσαν. καὶ τὴν 

ἔσοδον πρὸς τὸ μνῆμα αὶ χολεπὴν 

«ποιῆσαί. Ιάτη σοξατη εΠΊ αἰδ- 
ἴλτη ἱπτο! σε Ποαπι. Αἴο- 
τα οηΐπι, δὰ Ταἴοπα, δα 
“δ δίοπας ἴογού. π᾿ σοίξυτγπῖ- 
ςεπὶ σοπιπιιίαία, ἰέϊα ρΡοή 
εἰξ ἱπίυϊα Οτίγοία, 4186 
ἀείπάς Ὄεϊας αἰ, νιάς 

-ο 

ΜαΪΐτ οηϊπι δοσυτῃ ἃ Ρ ςιθυς 

(ΑἸ ϊπηδοαπιὶ εἰ ΑἰΠεπαε- 
ὉΠ]. 

402 Καενίκν) Μεπεσοπὶ 
μαποκαςνήτην ΡΡΘ! Δα 9]. 
{πάῃ οἰταπίς δέγαθ. Νο- 
πλΐπῖ5 οτῖσο νἱἀθίαν ἃ (αἵἥ- 
πῖος ΡαπΊρἢΥ 86 πιοπίο, ὅτι- 
ἔϊα, συῖτις5 ἐϑνικοὶ Γππί, ἀπέϊο- 
τα δίθρπαπο, Καΐςννος εἴ Κα- 
ςγιήτυς, ϑ. Πα ας πυϊάοπι 
ςΟΠΊΠΊΘΠΙΙΠΊ ΠἰΠ115 οἵδ ἱπορ- 
ἴὰη. ΜεΙΐπαθα ἀϊοϊξαν Κ8ε- 
πὰ ἃ Μεῖῖπα, νεθε Ατρίαα. 

405 οἴξρᾳ) ἀπιοτῖβ, 400 
Ρετοίζας; Οαῇαπάταπι ὁοπι- 

Ρτεῆις, 



ἰ 

ΠΑΒΘΑΝΌ ΚΑ. ΠῚ 

(αῇηϊαπι δυΐοην δὲ Μο]ΠθαπΠΊ ἀθ6 81 
ὝτΙΙ5 ἀραιὰ ᾿ηέθγοβ νιπρογαθιῖ σομ]ο 4Π5. 
Οὐδ6 {Ππ|η| ἸΠΟΧΡ ΤΟΙ 15. σαρία δ! οοἰἶγι ἸΔ4615, 
Απιογθϑ, ΠΟ ΔΠΊΟΓΘ5, [δ ξΓΙ ΤΠ 

Αφοτῦθας ᾿ἰπίθπάθῃς ἀαμῃηηοίαβ ρθάϊοα5. 
Οἰηηῖ5 ροῦτγο ἀοϊοτοβ δχοίριθί ᾿πξξαπιηι, 

Οὐαπτοιη 6 Ασαθίμι5 ἀἴηπθ. τα] 6 

Ττὐδοίῃγιαθ Ποῖ δομιδοηΐ ρογίδο: 
Οὐἶδυς οαπι ἰαχία [πτπ|8 ΑΟΠοτ απ 
Μϑδ6 ἱπροραπίαγ αἶα πιρίαθ. 
Τῇ νηοογι 5 ἔθη θα] θη αγα ΠῚ [ΘρΘ]θεαγ, 
Μαυϊαῆάϊς ἀδαογαΐις πα χ 115, 
ΤηΠητι5 ΠΠΊΘΓ5:; 411 ΡΟΓΘΟΤΘ ΡΟΓΘΡΎΙΗΙ, 
Οορπαίῖ5 οτὸὶ, ᾿ηἰγαδαηΐ [ρα] ογα, 

Ψψηθη ΄υϊάθη) Εοη δίγυ ΠΊΟἢ15 ΒΙΓΑΙ σα, 
Αδθήῃη- 

τ }5. ἀφ ογ Αι ταν, τα! αυϑαῖις [ἢ ΡΟΥΘ 115. ΤΟ ΊΟΠ1- 
Ὅμ5. Ῥύοςσαϊ ἃ μαῖα ἃς 115. [Θρο]Ισπτατ, 

ν. 417. Ῥγἤμης δούιτῃ ῬΠοθηὶκ εξ, Αἢ}11}5 εἀποαῖοι, αάθηὶ ρᾶ- 
το Διηγηΐον, ΟᾺΠῚ ρ6]}ςα {8 ἀερτοθηίθ, αχοδθοαταῖ ((ἢ]- 
ΤΟ. νοῖῸ ροήἵ Ἀη8 10) ἀπίο, απ διῇ 
Ἑοπθ, ΤὨτνασιας ντθς, {ερο οταν, 

ργϑῆπε, δεχαθης ἰη Ροξζα αἹ- 
σοπάϊ ἤραγα Ππλῖϊθεπ Παδεῖ 
ἐρᾷ Μαυίδεομππι νετίπ νεθὰ- 
ΠΗ͂Ππιο: 

Μοιραων ἀνέφαγνε καλέκέτι δα- 
λὸν ἐρώτων. 

Ἑυτίρίάο5. ἀποσας οοάεπΊ. 
400 ΠΥοορἤτγοη, ἰοπίι ἀϊχίε: 
γοΐμος ὶ γοίμος . οἰλλ᾽ ἀλοίςορός. 

τς 
τις ὀξζς." 

Αοβ Απασαὴ) ἴοιτα, ἤπε 
Οταροΐα, ααδο τοία ἔοτθ Ατϑο- 
τῆ οίϊοαθα. σοπηιρύθπεπ- 
ἄϊται. Αὐδοίπυς οἱὲ Ἐρίτὶ 

Ε4 

Ραιγιᾶπι, ΤΥ ΟΠ Π6τη, νἸάθαῖ, 

βασυῖις: Ποέΐϊαπι, ΟἸΥΠΙΡΙῚ 
Ρτοπιοπίοσαιῃ. 

411. Οἱ) ΟἸδεςοῖβε ἱποο- 
1; ἰγαππίαπι ἔβοϊξ ἃ ἴοττα 
84 ᾿ιόπηϊπεβ, πιοτε ροξίϊς 
απ "ϊαχΐ. 

417 Τὸν μὲν γοὶρ)ὺ ῬΠσοδηί- 

ς6πῚ9 4αὶ 'ἰπ Εοπθ, νγῦα 
ΤΠΗταςῖδα, δά ΘΕΓΥΠΊΟΠΕπὶ 
Πία (νπάς νοσδίυν αὮ Πἢ1ο- 
τἰςῖ5 Ἤϊων ἡ ἐπὶ Στρυμόνι, νεῖ 
αἰγιαλὸς παροὶ τὼ Στρυμόνι) {- 

Ραΐτας τ, ΑἸ ΠΠΕΗΙ:, ΒΙο- 
Π655) ἙΔοπὶ, Τητγϑοῖδε {ππ| 
Ρορυΐ.. ἈΝ αξεϊοῖας νοςαίαν, 

αποά 
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᾿Αψινθίων΄ ἄγχερος, ἠδὲ Βιφόνων, ὁ 
Κουροτρόζον πά γδρον ᾿Ηδωνῶν σέλας 
Κρύψει, «σρινὴ Τυμφρηςφὸν αὐγάσοι λέπας, 
Τὸν ποι ρὶ πλέῖφον ἐφυγημένον βροτῶν, 
Ὅμηρον ὃς μιν θῆκε, τετρήνωας λύχνους, 
Ὅτ᾽ ἐς νόϑον τρήρωγος ηὐνάοθη λέχος. ἢ 

Τρισσοὺς ὃ: ταρχύσουσι Κερκάφενώποαι ἡ 
΄ ᾽ " ᾿ τω. 

Καυηκας, οὐκ ὥπωϑεν ᾿Αλέντος ποτῶν. 428 
Ν ΡΝ ᾿ "" , 

Ἴον μὲν, Μολοσσἃ Κυπέως Κοίτε κύκνον, 
ΓΝ 

Ά ΄ »ἢ δὲ 

Συος παραπλοωγχθέντο Θηλείας τόκων, 
. ) 7. ᾧ ᾽ὔ  ᾿ ε ᾽ Ὑ 

Οτ᾽ εἰς ὀλύνϑων δῆριν ἑλχύσας σοφὴν 
ΙΝ 7 δι Ὁ ᾽ ὴ ς 

Τὸν ἀνθώμιλλον, αὐτὸς ἐκ μαντευμώτων. 
ΣφΦαλεὶς ἰχύσει τὸν μεμορμένον τσότμιον.. 

Ν Ε ἰὴ ΄ 2 7 » ,ὔ 

ον δ αὖ τέταρτον ᾿Εγόνων ἐρεχθέως, 
430 

᾿Αἴϑω- 

ψΨ, 454. Ἔγρς ΑἸ, ἴδμος, ἱδροϊδπευς σσοϊορμοπε, δά ΑἸσηζοηλ 
θυιίσπι; Ῥείη, Ὁαίοιας, γοῖτ' ἌΡρο ἢ; 

οἵο, ΜῸρΡ ᾿ ἐδηΓΑΠ 0 νΔΓΟ ΠῚ ΤΠ6110 
Οὐ]ο πιοτίθεωῦ; 

ᾳυοά ΑςἢΠ 6 πὶ οἀποατιοσῖξ, 
νυνί ἴρίς ἸΙοπρα ογαίϊοπο παγταΐ 
Δα. ἀεεΐπιο.. ἱ 

420 λέποον) Ραἰγίστη, Ττᾶ- 
ςΠπ8. ῬἤοοπΙ οἷς Ραΐον δαὶ 
᾿Απιγηΐοσ. «αὶ {Πππ|᾿ οαπι 
ῬΕΙΠοα ἀερεοῆθηδπεπι νἱΐα 
Ῥεΐπαθϊέ, ἰαπαίαπι Ροίξ ἃ 
(Πίτοπο. 

424 Κερκόφε) φαΐ πιρῆς 
εἴ. ΟοἸορΠοηὶβ.,. ουἷας. δ 
δαυϊας εἰ ΑἸφης νοὶ ΑἹς5. 
Αι σορποιηθῃ (οποξεαίϊ (εἰ- 
Ὀυϊίαν. ἐρνλυ  ἀρῷς ὁ «Γ Υ 

426 Τὸν μὲν) (ας απίοιῃ: 
ὃς εηἷπὶ «σπὶ ροίϊτ΄ Τΐαπι 

4 ὉΠ. πδ[ατι18, 
πὶ, δἰ ΔὉ 60. νἱέξιι9, ΕΧ οτᾶς- 

ςαρίαπι γςηῖῇοε Οοορθο- 
ποπη, ΄Ζυδείαϊ α Μορίο να- 
ἴθ, ἤτοι φτοῖος ἤσιις 4υ86-- 
ἄπ Παροτγεῖς, τοίροπάοε {|ςς 
ἀρεῖος πλΐ 6, πηράϊιπις εξ 
γπᾶπι; ἰά ἀποά ἰζὰ ξ Βαθοὺς 
οοιηροσζατ ον. ὙΤαπι νος 
ἢπὶ ὁχ Οαϊοπᾶπίς Μορίως 
ἄς πὰ ᾳἄδάαπη 4υ δε πυϊε, 
4ποῖ [4 ρογοοῖϊοβ ἔειτοῖ; δὰ 
4υαι αὐδοπίομποπι 40 ππὶ 
πο ροΐδε (αἱςῃας τείροη- 
ἄεούς, ροῖϊδε γεσο Μορίας, 
(α! μας εχ οὐδοαΐο μουϊῖ, 
4πὸ ἔμποτγαίς ΠῚ ἤιοῖς ἱπάϊξξξα, 
αατιπι ρεϊπιατ ἱπ νϑέθηι [δ 
Ῥιδοϊαπέοσγοι ποία ϊῆρε, ̓ ς 

ει- 

--. 

"»“ «00 ν΄. 

᾿ 

ἔνα, δ ..4. 



παν Ὁ ὐὐὐϑ τ νὰν ἄοὥὁἐὥὺὄὕἥτὔὖττο------- 

" 

' 

ΠΟΙᾺ 5ΑΝΡ ΚΑῚ. 

Αδῇ πἰμις οἔ Βἰο δι ΘοΠίοΓΠΉΪ πᾶ, 
ἈΝ ΒΕΓΙοπ ἢ ΡΠΑΟΤΌΤῚ ῬΓΟΡΘ Εδοποβ. 

Αδοηάοί, ΡΝ τ Ὁ Ἔ γταρπτοίξαηι ἐρνλολῃ, 
ΕΝ 6Ό]] 61: ὰ 

ΑΓ λα ΧτΠ16 ΟΠ ΠΠῚ 1ΠῈ1{Π1Π|, 

Οὐἱ δἰπη ρονξογαςβ [ΠΘΘΓΠΪ5 οχοαδοατξ,. 
ΦΥΗῚ τάο ἴῃ ἀἀοϊξογιηο οοἰπηγδο ὝΚΩΘΕΝΝ ἰοέξος 

Ττος νοο Τρ Θαπε Οθυοαρῆι [δέττις 
Ταΐοϑ, πο Ργόςα! ἂ ΑἸθηίθ δαοῖϊό: 
Ῥυιμππ φυιάθιῃ Μοϊοίῃ, των ᾿ΟμΡιου]ατὶβ. ογ- 

Θ᾽ 11Π1, 

Αοιλθίπμ, 

δι:18 ἐοηληδο 41 αἰρολῤευθοι δῇ δ ϑπδει 
᾿Ομπη,, ἴῃ ογοοσγαηι σογίδιθη σα] πὶ γα ῃοηο 

1Ὁ0[6 Ἰαρίπ5 ζαζαϊ θη 

ἘΠ γαῖ! 115 ἀοτηῖοῖ ΟΠ}: 

Αἰξθγμπηι, ΠΘΡΟΐΌΠΠῚ ἘΓΘΟδ ΕΠ οὶ φυατεμπη, 

Αρφίβο- 

ν. 431. αἷτοῦ. ον φαλτεις, ΔῸ ἴους, βῖαας ὙΊγ 5 τιρᾷ 
ΘΙΠΘΩΌΓΕΘΒ: ῃ 

ῬέποΥα πποτεῖς ἱπῆτα ἀϊσοίαν. 
ἽΜοϊοῆᾳς, Ουρεας, Ουδῖου- 
ἰατῖς νϑοδίανς ροίϊο: Μο- 
Ἰοῆτπις 8 Μοϊοίς, - ὕγυρεα, 
«ιοά (ο]15 ζαῖον ἱπίξαν νος 
(4 οπὶπὶ ναΐθξ. κυποὶς) ΠΟ5 
ἴεφαι οἐ ἔοπραι: Ομδῖραϊα- 
τὶς, απο τεγαπῇ οΥὐἵαΐ ρῥτδο- 
ἢτ, νπάο εἰ Οεμίεον φαΐδαίς: 
ἄλπὶ ἀϊξτας εἰξ. Ονρπππι ἀε- 
ἀστὴν: Ῥ͵Ὸ γαΐε Ῥρηΐα 

420 Τὸν ἐϊθάμιλλῳν. Μορν- 
ἔπτη. φαεπι τάπηοηὶ Οἰε πιο 5 
 α]ομαπίο οἶς ἰοπρο δηῖ:- 
φιϊογοπι, νί Ατροπαθίδτῃ; 

ς πόβαπι ΘοΒο ἑοίδες ἄποξς ρο- 

Ε 5 

πἰξ Μορίος, ἀκπέ θα: δὴ οἷ: 
ἰτι’ῖ5 Β΄ πιπης ναέθπη : δἰζουτιτα 
Απιργυοὶ Βπίμπι; μχ, εῴιᾷ 
ἴ8Π|. 

431 Τὸν δ᾽) [ἀοπιοποιπι, 
᾿4ἰαντίαπι ἴοι. Μῖπος ΘΠ ΠΊς 
Ραΐοι Ῥεαςαἰϊοτῖς 5... 6 οθ- 
ἀυ Ἰφοπι πϑσπ, ΕΠ Ὶπι9. ῥεῖ 
Ιουἱδ, ἘτοοΠεΠΘαὰς ἵαριζον 
Ατἰῃδηΐς δὲ ἴῷ Ατοδάϊα τοὶϊ- 
ἴαγ. ᾿Νϑαθο ραρπαί ἢϊς Τγ-, 

ΣφΟΡΏ σοι οαπῃ Ποσμοτο, ρας 
'4 68 Π| [4οπιοποὰς ἴῃ Οτείδῃ 
το Πᾶς ἀϊοϊειν ἢ παηὶ τοί 
φυΐάδηι, δ πιοχ ε τθρῃο 
ξαϊ ἘΧΡΘΗας, νὲ ἱπῖα ἀϊοο- 
τὰν. εἰ Οοἱορμοπεζα γρηΐς, 

432 



74. 

Αἴϑωνος αὐτάδελφον ἐν τολαςοῖ, 
Τρίτον δὲ, τῇ μόσσυνας Ἔκτή 

ΤΥΘΟΡΗΚΟΝΙΒ 

ΡΑ͂Ν 

Στερῥῷ δικέλλῃ βηφκαίρήκα κω ἢ γόνοι, 
Ὃν Τογγυλάτης εἷλε Βδλοῖος Μυλεὺς, ζ 435 
᾿Αγηλάτῳ μαίσιγι συνθραύσας καίραν, 
Ἦμος ξυναήμους παϊρὸς οἱ γυκτὸς κόροη . 
Πρὸς αὐτοφόντε φρῆνον. ὥπλισαν μόρου. ᾿ 

Δοιοὶ δ. ῥςίθρων Πυράμϑ τρὸς ἐκξολοῆς 
Αὐτοκτόνοις σῴαγ σι Δηροίνα κύνες 449 
Δμηθέντες, οἠχμάσουσι λο,σθίαν βοὴν ς 
Πύργων ὑπὸ ἜΚΟΥΝΝ ΤΡΗΜΗΝ κόρης. 

Αἰπὺς 

ν. 433.. τεγεἰπ|5, δε Ποηεῖπς, δ]Ππι5 Οαραπεῖ {Π1ι5, 4ὶ ΤΉςθας5 οἵτπι 
ὀρρυρμαθαι, εἴ, 4ιθ πὶ Τρίτον ἐμ] της οςοϊάϊε, οαπ Ἑτεοοὶε5 
εἰ Ροίΐγηϊοοθ, ἔωτηβ δέδὶ, ἔς ἰπυΐςεπιὶ οςοϊάογεηξ. 

432 Αἰϑωνος αὐτάδελφον) 
Ψιγες σαὰπὶ ΤΠ οᾶπὶ [Δ Π- 

᾿ς ἄκδπι τεάη δι, πες ἀσποίςϊ 
Ῥυϊπηαπι νε]]οῖ, Οτοζεπίδπι 
Π πηχίεψ εὲ Αξίποποπι νο- 
σατῖ : {τ αΐγεπι δαΐθπι Πα Όετα 
Ἰάοπιξηειπι; ἢ Θπὶπ αἱ 
Οἀνί. τ. 

Δευκαλίων. δέ ᾿ετικτε, καὶ 

Ἰδομένδα ἀ να Το. 
εἴ ραυΐο Ροῇ: 
-- ἐμοὶ δ᾽ ὁ ὄνομ κλυτὸν 

Αἰϑων 
Ὁπλότερος γενεῇ, ὁ δ᾽ ἄρα 

πρότερος καὶ οἰρείων. 

Ουΐπ εἴ ἀρὰ ΜΙπογαδπῚ αἵ- 
4ὰς Εὐπηδθαπι, ΟΥοξοπίξδπι 
ΗΝ ΠΡῚ ἀαέιεῖε 

433 Τρίτον δὲ) ςΕ Πεπεϊαπι, 

Οαραπεὶ ΠΙίππι. [5 φαυπὶ νεὶ 

ἱππαϊῖο Ιοὰς ἴπ νεθεπὶ ΤἼε- 
θαπᾶπι ε ἱτταρίαγαμι ἰαζταί- 
(ει, ξαϊπεῖπε εἰ ἱπίογοπιίαβ : 
νἱάς Αεἰςηγίαπι εἰ Εὐτὶρί- 
ἄεπι. 
εἴζαγ {τα ες ααοπιοάο 
Μεϊδπιρὰβ ἀρὰ Ρτορετῖ, 
ΠΑΥΓΘΓΌΤ, 

Οορπίτως Τρίμεὶ! {μὐνῖρτβ 
ὁ Ρροποςὶ 

ἰά εἵῖ, {υρδτίρεγε νοϊαπῖε, 
Εδεπὶ Ῥοραϊ Ρτῖπηὶ ΤΙ ς 
Παδιζαταπί, τεῖος ῬΡαπίδπ, 
οὔϊὰς Πάθος ππτ πη Βοεοιϊςεὶς 
γεῦα: γὴν δὲ τὴν Θηβαάϊδα οἱ- 

κῆσαι πρῶτον λέγασιν Ἐκτῆναε. 

βασιλέα δὲ ἃ εἰναῖ τὸν Ἐκχτήνων ἀ»- 

δρα οαὐτόχϑονοι. ̓Ὥγυγον: ἐσοικί- 

σασθαι δὲ μετοὶ τοὺς Ἔκτήνας εἷς 
τήνχοῖραν Ὕαντας καὶ "Αονόζρ. 

ΝΝοππας παῖς μου τας 
ΠΥ 

(δέοσα πὰ ΤΠεΡρας ἀϊ- 

νων... 



ΟΑΞΒ5Β5ΑΝ ἢ ΚΑ, 

Ι! 

75 

Αδιποηὶθ σΟΥΠΊΔΠΕΠΙ 1π ΒΙΠοτΙ 5 Π15: 
"“ΘΥΠ1, ἐριρήπι οπς. 401 Εξδπογαμη 4αοῃάλαι 
ἜΓΓΟΝ5 να] 140 ἐράνενάν Ἰισθηθ, 15 
Οὐεπὶ Θοηργ αΐο5. ἱηέογέθοι Οομπατίας Ριῆου,. 
Ψίιοϊοπίο ἤλσο!!ο φαρὰξ σοηξγιηρθη5, 
Οὐαπάο ραίγι5 σΟΥΠΊΔΠΟΒ Δ ΔΎ ΗΝΝ 
Αὦ ταπέιλθ σπρ  ἀἸΠ6η1 ἀγπιαγαηξ ΠΊΟΓΕΪΘ.. 
ος Ὅσο δα Ῥυγδηιῖ ἤΠπθπίοΓγ 1} ΟΙΙ 
Μαΐαϊς ποσί! σαράϊδυ5 ΠΟΥΔΘηΙ 
Ολπο5 νἱτπιο ραρηαθαηΓ ργαθὶο 
δῦ ΡΑΙΏΡὮΥ ΠΠΙα 6 ταγτίαηλ γαάιοιθας. 

ΑἸξας 

ν. 4329. [πο «111, ΜΌρΡ[ις δὲ τ} ]η]οεῖμις, δὰ Ῥγναπιυτη, ΟΙςῖᾶς 
ἤυμίαπι, ἴδ τλθσαο οὐοΙάοπε, ετῇ νίεγαι ναῖε5. ἢ Αρο]]- 
ΠΪ5. 

ἢν. Ἐκχτήνων προμάχες νοςδί 
ΡΓΪΠΟΙΡΟΘ ΠΕ ᾶποβ. Οὐ ἱοὶ- 
τὰν ποη δἀπηϊτείαν πος ἰοςο 
ϑοΠοΠ1αΠΠἰς οἴ αἰ ογαπΊ ἱπῈΡ- 
τἶᾶ5. 4αἰ ἃ ὈΘΠῚς εἰχπιοπ 
γοσαΌ.}} τορείαης, ΟΘοησΥυ- 
ἰαίες ἀϊοῖαν Ταρΐου ἃ ἴοτ- 
αυεπάϊς ΓἸ πη πἰθιι5, εἴ βε- 
λοίζος, νί ρᾳ ἩΟΠΊΘΥ ΠῚ μη- 
τίωτυς : Θἰς5 Ππημ δ οΥγττη ετϑΐ 
Α(Πεπῖς 'π οὐτῖα Ὁαΐγαπι. ΡΙ- 
τον Ταρῖίον εχ Οὐ άϊο ποίας 
εἴ. Οεγπιαπος ἀϊοῖϊς Εἴθο- 
εἴεπὶ εἴ Ροϊνπίςεπι. Νοϑς 
{Π186 ᾿πιο!Πραπίαν Ἐπτῖδα, 

430. Δοιοὶ δὲ) Μορίας εζ 
ΑΔΡΉΠΟοοΠα5, 4αΐ Τα πὶ ἴῃ 
ΟἸΠοἶαπὶ ἤπια! νοπϊῆεπέ, 
ΑἸρΡΒΠ]οο ἢ 15, 4αΐϊᾶ νοϊοθαΐ 
Αὐροὸς ἰξοεάογε, τγδάϊαϊς 

Μορίο (Δεν οι απ} {ππ|πὶ ἴπ 
ΔΠΠΕΠῚ {εγπαηάππι; 6410 
εἰαρίο. φαππὶ πο] ]εῖ Μορ- 

{5 ἀεροπίμπι τραάοτε, νθη- 
ἔππ| ΕἿὉ δα ἀὐπΊᾶ, {6 4116 Π|11- 
πο ᾿πίοείδοογαπέ, ΑἸ Πᾶπο 
ΡαρΡ ΠΔΠῚ Ε ἀϊςεριδέϊοπε ἀε 
αὐτς ρουϊτῖα ογΐδην νοϊαπέ.. 
Μαΐςς μος νοςσαΐ Αρο]]Ἕηὶς 
ὁ8Π65, ἔετι (αἰ 6}]1ε5, ΑρΟΙ]ο 
ΘΠῖπ| Πογθπι πὸ Αδάετνΐ- 
ἰδπὰς ΔὉ ἴῃςο]15 ΑΡάοτδθ 
ςοἰτίαν, 

439 Πυράμε) παι ΟἋἸ!- 
αἷαο, ῬαμηρΡ ΠΥ ἹΣ Η]1α νοςαθα- 
ας Μερατγῇας, ἃ 40ἃ ἀοϊπάς 
ΔΥΧ. ἤπε ντὺς δἀϊίϊον πο- 
ΠΊ6Π {ππιηῆτ, νὲ ἃ ρϑίτε Ῥ8ηι- 
ΡὨΥΪ4. φθρτὰ νοσδῖ (δρα}- 
ογα, Παοά ἰπ {115 νδΐεβ, σ8π5 
ἴδοτα, εἴδπὲ ςοπαϊεῖ, 

447 



Ὡδ  ἘΥΘΟΟΡΗΒΟΝΙΚ 

ΤῊ δ λιδρὼς ὁ ὄχμος ἐν μεταγχμίῳ, ἀπτρ θ,8. 
Μέγαρσος οὐ γνῶν ἡρίων φαθήσετοι,. 
Ὡς μὴ βλέπωσι, μηδὲ νερτέρων ἕ 
Δύντες, φόνῳ λουσϑεντὲς ἐἰλλήλων ὑάφουλ 
Οἱ «σοῴντε δὲ Σ Φύκειον εἷς Κεραςίαν Ὡς μι: 

Καὴ Σάτροχον βλώξαντες Ὑ λάτε τε γὴν, 
Μορφὼ κ᾽ παροϊκήσουσι, τὴν Ζηρυνθίαν. 
Ὁ μὲν, πατρὸς μομφοῖσιν ἡλασρημένος 
υχρῆος ἄντρων, 'Βωκάρϑ τε ναμαίτων, 
Οὐμὸς ξύναμμος, ὡς ὁ πατρίδ Φονεὶς 
πώλου, γόϑον ἐὐλέσ νον, συγγενῶν βλοίβη, 
δΙ Δ, 

Ἂν, 443. τῆ δΕ" Βούτην ρυίοδνα, πιράϊα Παδῖτ Μορανίις, νι, ΤῈ 
, νἱάοαπτ αἶτοῦ ΔἸτου 5. οταθπτιπη ΓαΠΥΪ γῆ, Π6 ἸΠΟΥΤᾺ 5. 4Ὁ|- 

ἄξιη. 

ν. 447. Οπέριαπε ῬοστΟ ἐουαη ἴῃ φγρταπη ἱπίυἶλπι νεπίςητ, Ἰδίαυς 
᾿ΠΠΑΒΙΓΑΡ πηῖς 

4.7 Σφύήκριαν εἷς ΠΑ ΤῊ 

Ογρσαπι, 4086. Οἰ᾽πὶ 5ρΠε- 
(εὰ ΔΌ ἱπζοι δ, οἱ ΣῬῆκες 
νοζαδαηίατ, αἴϑα ἔα! Ὁ 6. 
τατα σποαας οἰδ' ἀΡΡοΠ]οἴδ, 
ἄποᾷ Βαθοτοῖ πυυϊία οούημᾷ, 
Ν εἴς, πιοπέες οἱ ζο ]ος. 86- 
Ἐτρομὰς ΟΥρτσῖ νεὸς εἴς. 5γ1- 
νϑῆι5 ΑΡό]]ο ἴῃ ν]ε, Ου- 
ΟΥ γτθς ἐς ΠΠπ8, εἴ 'π Τειη 
το ορρίάο, δίᾳαβ Ατηά- 
πιαῇο οο]οθαῖῦτ. Μεπας 
ἀοϊηᾶθ Μουρῆο νοσάζας, εἴ 
7οΥπεέηἶα: Μούρῆο, ιοά 
ξουπιδθ ργδοπε, εἴ ρα] ενἶτα- 
ἀϊπι: Ζευϊπιηΐα α Ζουϊπίμο, 
ὙΠτιαςίδθ. απίτο εἵ 
ἽΜοτρμῃοηΐς [Θπηρ πὶ ἵπ [,Ὁ- 
φοπίςῖς ρσοαϊα τ Ῥαμίαηϊας. 

νεῦθ.. 

450. δ» μὲν) Τεῦςετ. ἴ9 
408π| {π᾿ Ραΐτίαπα τοάιτδι, 
ἃ ραΐτε Τεΐαπιοπο ξαϊέτορα- 
ἴὰας, φυοά Αἴδοετη ἔγδίγομπ 
πος πιοσίϊζαγαμι. αἀπτυτεί, 
πὲς πιοτέσ τη ΥἹεῖς5 εἤεί, 
᾿βαΙαπιῖπο ἰσίεας Γασαίας, ἵπ 
Ογρύθτη νοπῖξ. νὈϊΪ πουδπὶ 
σοπάταϊε ΦαΑΙατηΐπας, νὲ εἷε- 
σδηΐοι Ὁ Ἠοταῖῖο ἀεἰονῖθι- 
ταν. Ὀ᾽άο φάοσιῃς ἄρυά᾿ νι;- 
δἰ απη ῃς ἀε Τεῦοτο: : 

Ἄτ:ηπηὸ ἐπηλάοηι Τομοντμς 
μρημπὶ δία οπα' Ὁεμῖγε, 

Εὐείρης ἐχρεβμη ῬαΣΡ Τῆς; 
ποήα γΕΡΜΙ ῬΘΕΘΗΣΘΗΣ 

“μα ο ΒοΙ. Οεπἐο τμηΣ 
Βοίμς ΡΤ ΗΣ 

Κα[α- 



' ἃ" ; »γ»" :- ΟΑΒΒΆΑΝΘ ΚΒ Αν, ", 

Αἰτας αξοην ὀχοίιθφαρ ἔππῖθ}π5, Μαραγίαβ, 

Τῃ ταοαϊο [Δογοόγαηὶ Πα δ1: Τρ. ] ΟΡ σι, 

ΜῈ πὸ νϊἀοαπέ, πθο ἱπέογοσιπι [6465 ι 

Ἱπρτοῆϊ,, ογθοῦα τοίρονία αἰξοσίιβ Τθρυϊοτα, ᾿ 
Οὐϊηαι6 ἴῃ ϑΡηΘοθαΠῚ Οογαἤιαπι 

ἘΠ᾿ δαίγασμ πη) γϑηιθηΐθϑ, [ΘΥΓΑΠΊΟΤΘ ϑυ]αδηὶ, 

Μοσρποηθηῃ δοοο θηξ. Ζοτιητ τη, 
Ῥγίσητ5 αι θη} ΡΔΓΓΙΒ οὐ  πιϊ ΠΔΕΙΟὨΪ δ ὀχραΐϊαθο 
ΑὨΐΓΙ5 Ογετοὶ; Βορσατοφαθβ. [ρηΐς; 
Μδεαβ οορηῃδίῃ8.» [αΠ61181} ῬΔΙΓΙ ΟΠΟΙΙΟΣ 
ῬΠΠ Εἰηυὸ Ἀβομετμλὺϑ » ΞΟρῃαζογηηη ἀαπηηθηι: 
ΚΎ. οι 

ν. 40. ΠΥΥΕΗΤῚ Τομοῦν. ἜΧραὶῇις 8 φαἰληνηθ Ἀ Ρᾶΐτο Τεΐηπιος- 
πδ, Ῥιορίοιςα, αὐοά Αἰάσοιη, δαίτειι, ΠΟΪ πιᾶητι5. ἰπέοντο 
Ραίπι5, πϑὸ τηουτοι 1115 ν]τ1|5 ἢτ, ἀ16 115 σοφπῆῖι9. εχ Η65 
ἄοῃο, Ῥείη ἰΟγοτα, νϑ] τ. ξιατυίςῖαα ἰάθο ἃ ΡΑῖτα οοηπάογα- 
ἐπ. ΠΠῸ5 Τοϊαμπο ἢ 5. 8. βίος. (1118 τρία Ἡρῆοπε). φϑηΐτι5, 
Ττοϊβηῖβ πποὶς πιαία πχαϊτα ἰπξεγοηβ; ὅταῖει, ἰμαπαπὶ, Διδοὶὸ, 

Καβανα: Οὐργρη, δὲ οἱ δον" 
ε ΟἰΣΙΟΊ6 ΤοποΡαξ. 

Ἰίαφαθς. ααοὰ αἷξέ ϑεγαϊα5) 
Τεῦοεπὶ τοίαπὶ ΟΥΡΓΙῸΠῚ 
οςουραῖςδ, ἔαϊπιπι νιάοειιν. 
“Ἀμίαπὶ Ογεῆγεὶ ἄϊοιε 54168- 
τηΐποπὶ, (ὐΪ Ογοεἰινεὰιβ νεὶ 
Οεπεΐγειβ Οἷϊπὶ ἐπηρογαῦτε, 
οςοἶίο ἄταεοπο, (ᾳυθη α8Πι 
πὶ ΟΥὐεῃγέμππι. τρίσπη ἴεῖ- 
Ῥεπίοιῃ ἔπΠΠε νοὶ] πη γὙπάθ 
δὲ Ογὐςῆτοὰ ἀϊξτα ἔπε, ἢ Εσ- 
Ποιὸ ὀτοάπηθβ. Βοςάγϑ 
εἰῖαπι ϑαἰατηϊηΐα εἵξ βυαηας, 
46 ῦο ϑίτδρο. 

ἀξο Ὁ μὲν). Τόιμοεν [01]. 
Ὁ αΠ1Πῖπ8.0 Τοϊαπηοπῖς εἴ 
Ἡροῆοπϑε Π]ΐας ; ἃ 400 ῥὲοθε 
αἰ ηραεμᾳας οἷζ ἀϊΐας οἴα5:- 

ἄεπι Ποπιηΐθ9 48] ἱηΐτα, 
γ. 1202 οσουτγεῖῖ, 19 δηΪπὰ 
Οὐείεπῆς, ϑοαπιαχάγὶ ἄτας 
ξαϊε, Ἀ. 

452 Οὐμὸς ξύνωμος) ἐγαξ 
οὩπη Εἰς Ἡεἤοπδα, ἡπαθ 
ξαϊξ Ρυϊαπιΐ ἴοτόν, ἃς Τεϊα- 
πΊοηΐ, ζαῤία ἃν Ἠοΐδαϊὲ 
Ὕτοϊα, Ῥτο Ρτὰοπιῖὸ ἄἀοπαΐα, 
ααοά πηῦγος Ρ πη. ςοη-, 
ἰςεπάογαϊ, Ῥαϊγιστη ρυ]Π] απ 
ἀϊοῖξ ΑἸδοθπὶ ΤΕΪΑπΙ ΟΠ ΠΠῚς 
4υοπὶαπι ἐχ εὐήξπι, 4πὺ 
Τεύδεῦ Ὠδίτθ, ἴδά τηαδίτέ 
Αἰὰ παίυς. ἐγαῖ. ΟὐὈρπαῖος 
᾿πέο Ποῖ Τ το ΠΌς, ς Φαοτιπλ 
ῥ᾽ αυϊπηος Ταυςοῦ (6115 ἔγδΠ 55 
Πχτῖ, νὲ εἴ ἀρ 4 Βοπιεσῖπι 
γίάετε, 

454 



οὅ ΤΙΥ̓ΟΟΡΗΚΟΝΙ9 

Τ λύσσαν ἐν ποίμνησιν οὐχματηρίαν 
Χέαντος, ὃν χάρωνος ὠμηφοῦ δορο 455 
Χαλκῷ τορητὸν οὐκ ἔτευξεν ἐν μάχη, 
“Μίαν πρὸς ζδην καὶ Φϑιτοὺς πέπο μένον 

7 ΠῚ Ν ᾿ ͵ 

Κέλευθον, ἣν γωρυτὸς ἔχρυψε Σκύϑης, 
Ἦμος κατούϑων ϑύσϑλα Κωμύρῳ Χέων 
ΣΦῷ πατρὶ λάσκε τὰς ἐπηκόους λιτοὶς 
Σκὕμνον «σαῤ ὠγκάλησιν ἀεῖτε βράσας. 
Οὐ γάρ τι «πείσει Φίτυν, ὡς ὃ Λήμνιος 
Πρηφξὴρ Ἔνυϑς, ὅποτ᾽ ἐς φύζαν τραπεὶς 

-Ὁ ͵ ᾿ ΄ ΄ 

Ταῦρος βαρύῷφρων, δυσμενεςώτα ξένων 
΄ 

Ἔτυψε δώρῳ σπλάγχνον, ὠρνεύσος λυγρὸν 
ΤΠ ήδημα -τρὸς κνώδον ος αὐτεργοὺς σφαγάς. 
᾿Ελᾷ δὲ πώτρας τῆλε “Τραμδήλου κάσιν, 

Ἂ 

. Ὃν 

ν. 4ζ4. 4υὶ γα Ό]οῖπ ἤδη ἴῃ Οὐ65 ἱηποχίας οὔϊιάϊς, ατιοην ἱςοηὶς 
Νειπθδεὶ 6 ]115, εἱ αὸ εγςοι]ς ἀοπατῖα, ἱπ Ὁ] ΠοΓ ὈΠ]6 πὶ τοά- 
ἀϊάϊτ, 411 νπῸ ταηταϊη σΟΥΡΟΙῚ5 ἴοσο οςοϊϊ ροτογαῖ, νΌΪ εἰτπῃ 
Ῥῇαγεῖσα ΤΟυτΠγΔΏτΙΘ τεροτοῖ, εὐ ἤδης οἰτρωσίον ςοπίςςτιι5 
εἰϊ ται, ααυτα Ηδγοι]δς, Ιου (Δουἤςαπο, ἀρ ΤοΙαπιοπειῃ, 
Αἰχίτ, Ρύθοθβ ΡΓῸ ἤϊϊο, Τεϊδιποηὶ παίςοπάο, ταῖᾶ5 ἔοτς, 

454 Τῷ λύσσαν) ΝΜοΐας 
εὐ Αἰδεὶς ἔσγοῦ εχ ϑορῇο- 
εἷς, Ουϊάϊο, 4115. [ΟΠ 6 ΠῚ 
ἀϊεῖς Μειιδθ απ). οαϊας Ρε]- 
16πὶ Αἰδςοὶ ἀεάογαι Ἡδγο]65. 
Ὀοτγίαπι νοςαΐ δου τ! ΠῚ, 
αποά οὐπὶ ἃ Τ᾽ υΐατο δοντπα 
Ἡοτοῦϊος ρυϊπιὰπὶ δοςερεγαῖ, 
νὲ αηΐο' ἀϊδαπι οἵδ. [5 Ἡοι- 
ΟΠ τοοεθαὲ ἰδίας, νὰ Αἰδοὶ 
εἰγρεῦβ. 

459 Κωμύρῳ) Ουσπὶ ΤῈ- 
ἴδιηοπ αοάαπι [θΠΡΟΓΕ 
Ῥτο [ἰθοτῖς ΙοὰἹ ἴμογα ἴαςε- 
τοί, Ηουςαϊος οσαία {Π4-ς {Γ8Π8- 
ἴεπ5,9 ποίρϊοαας οἘχοθρᾷις, 

(λοτῖς ᾿πέονδυϊξ, ΡΌ ΘΓ πΊητια 
Αἴαςοπὶ, {πεῖ γα 15 σο- 
Παραΐ, Ἰσοπῖπα πα ἀοπαῦΐ, 
{{π|} ρΡργδοαῖαβ ΤΟυ6 ΠῚ Ρᾶ- 
{{6π|, γέ ᾿ἱπίᾳπίεπι τοάάογεξ 
᾿πῸ που Ὀ]6 πὶ; 4αοά εἰὰς 
νοίαπι 84 υἷε ργαθίθγι δῃ- 
τὶβ οὐηΐπα ςοπιριοθαίαπι ἐαϊξ, 
εἴ ἱπάς ριον Αἴαχ ἀἰξτας ρὰ- 
ταΐατ. Μοεπηῖπῖς ἔθ α]δε Ρίπ- 
ἄατας ΠΈπι. 6. στα το [οἷς 
εὉ αρυά Ηαϊϊςατπαεπίες 
σοφποπΊθη, ΡΊῸ αείτε ἰδ Ὸ 
αήτα, νοὶ αἰήτεέ,», νπᾶ ἀπμ- 
ἴαχαΐ τημίαζα᾽ ᾿ἰΐογα. 

46ο 
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Ουἱ γα δίθηι τη οὔτ δ] Ποοἵαπι 

ΕΒαάοταῖ: 4.6 η ογα ἀ6}}5 ἸΘοηΐ5 Ρο ]ς 
Τὴ Ρυρηὰ γοαιάτε μα] ΠΟ γα Β11621, 

Ψηδηι αἀ Οτοιηι αἴαι6 1η8Π65 ν]Δ 1 

Θογ Ἐὰη1., 404 ΠῚ ΘΟΥΎ 5 ΤΟΧῚ δουτῃΐοι5, 

Οὐαπάο Οοπιγντοηὶ Τοτιἤςία δἀοϊοηϑ ἰθο, 
Ῥαῖγὶ [πὸ ργθοθϑ ΑἸχξ ᾿ΠηρΘΊΓ8168, 

Αφαῖΐαθ οατα! πὶ ἴῃ ὉΪΠ15 ΦαΔΓΙ6Ή8. 
Νος δηΐηι ρογίαάθδις ραίγὶ, ΓΘ] Π1 ΠῚ ᾿ 
ΕἸ πηθη ΒΕΙ]οπΔ6., πππαᾶπ ἴῃ ἕαραηὶ νουίμπλ. 
Ταύτγαηι ἰσασπάπηι, ἱΠΙΠΊ ΟἸΠΠπ|1 Ποίρι5 
Τόηο ρϑθέξξυς ρϑγουηΠ8. τῆι τη] ]θηΐθηλ 

ϑαΐζα ἴῃ ἱροηΐδηθδ5 οἰ δα] οαθάθ8: 
8864 Θχρϑι!θὲ ρσοοὰϊ 6 ραίγια “Γσαηλθ6}1 γί ΓΘΠ,, 

Οτοηλ 

ν, 462. Ν͵οι εἴπ ᾿Ῥειζιδάεθιε Τειςον ραῖτὶ Τεϊδιποηι, Αἰαςεῖη 
ἴθ δἰππὶ οἰλάμπιπι, αὐοιη αὖ Ἡςέϊοτς ἄοπο. ἀσςεροῖας, ἢιὰ 

“ἕρομτς ἱπουθυμηῖς, (ςα Τοἰδιποη εαπτῇ ργόςμ] α ραῖρια Ἔχροῖϊες. 
Ηδῦος εὐὶπὶ 84 πὰς αἰϊαπὶ Πἰλτπα, ἀεὶ Πβἤομςε ραροεῖτ, ρτδον 
πιο ἄατὰ ἰρῇ τιλ1, 

Δ4ἀόο Σ φῶ πατρὶ) Τεϊάπιο- 
τὶ. [,6πτηΐαπι ἔα] πηῈ πη νοσαΐ 
Αἴαςοπὶ Βε Ἰοοΐππη, ᾳαοα 
Τιεπληΐ!. δουπάππιὶ ΠποηΠῈ]- 
1059 Ρεἰπιὶ ἀγπιοῦπὶ ἔα τῖ- 
ςαπὶ ᾿ππδπετῖπί. Ηοίρι το ΠῚ 
ἄϊειι Ἡεξζοτεπ), ἃ 40 Αἰἀχ 
οἰοαάϊθ πη ἄοπο δοςοριῖξ, τεά- 
αἴθ {Π| θα θο, νί Ηοπηε- 
τὰϑ {γϑαϊξ, 

4ἀδο λάσκε) Εἰ αἰ σιοά 
ψεγθαπι)ὶ Οτδοσαπ,, λέω, ρϑι- 
ἴο απίϊψαϊαβ. φιοά συλάογο, 

᾿ς πὶ, Πποπιῆοαδῖ, νηάδ ποία 
ἀπολαύω ἀδάποϊξαγν, 864 αἷ- 
ςοηοϊΐ ποίοΠ 6 ΠΊ, 4αδπίμπι 
πο, ποι μαρεῖ, Ἰίααδε, 

οὰπὶ ςοπίοχία πδοίαυῖο νετ- 
θυπι αἱοεμοϊ ἢ. 1, τοαϊγαηξ, 
Θαυϊάδιη ΠΥ ΟΡ ΤΟ πεπΠΊ φασι 
κε [οὐρπῆς ατὐθίίγοι, Ιάχας 
ΠοΠΊΪηΪ δἀϊζοταπι πποποαὰξ 
ἵπ πηοπίθπι νοππε τηΐγου, 
(δείοε πὶ [ἰδχὶ οπιπος ἰῇ 
νΌ]σατὶ ἰεθίοπε οοπῇαπίες 
οσοπίεπεαπηιί. Κ. Ἢ 

467 Τραμβήλα κοίσιν) Τ ὰ- 
ΟΥΌΠῚ 7 4΄εηὶ ΡΟ 18πὶ ὁχ 

, Τοίαπηοπα σεππεγαῖ Ηεῇο- 
πᾶ, εἴ τυγίυπι ἀεἰπάθ οτα- 
γνάα ἔς ἔαϑῶα. Μιεΐαπι 
δαΐξιρις, νΌϊὶ Τιλπθε  απὶ 
Ῥερεσῖ, φυϊ ροίζεα 1,6] εσαπη 
το χ ζαϊῖ, νὰ νὰ] ΑἸμεπαους, 

τς ϑότο- 
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Ὃν ἡ ξύνονμος πα ρὸς ἐκλοχεύεται,, ᾿ ΕἿ ἢ ( 
Δοθέίσο -πρωαΐχμεια τῷ πυργοσκάφῳ. 
Ἣν δή ποτ᾽ ἐν ῥήτρησι δημοτῶν φαθεὶς, 

ἘΥΘΟΡΗ͂ΚΟΝ ΕΒ 

. Ἐλαυκῷ κελοηνον δόρπον ὥτρυνεν, κυνὶ. Ν 
Στᾶλαι, τριπλᾶς ϑυγάτροις ὁ Ο σπείροις βάβαξ, 
“Τῷ πᾶσαν ἄλμῃ πηλοποιᾶντι χθόνα, . 
κα κλύδωνος ἐξερεύγητοι γνώϑοων, ὦ 
Λάβρῳ σαλεύων «σῶν τρικυμίῳ " πὲ ον... 
Ὁ δ᾽ ἀντὶ πιποῦς σκορπίον λομᾷ σπάσας 
Φό κῷ, “,κακὴς ὠδῖνος ἔκλαυσε 

Ὁ εὐτερὸς δὲ νῆσον. ογρότηξ 

ἧς 
αρος. Η͂ 

λῶν, 

᾿Χρήζων πυθέσ!ϑο) πημάτων ξυμδελίαν, ὺ 
ΤΣ ἐθέολρονκιο ἐνγονῶν δρνὸς ὧς ὡ σάϑο 

αἰ ἀζον Ἔσγο ἊΨ 

ψ. 470. ἐὰν Ῥῃοεποάαιήας Ππλάοτος Ττοϊαπίς, νῈ δὰπι νογάπἀαπὴ 
Πρ άρθ ποηίεγο 111]. σοῖο, 4] του "ἢ ̓νεχᾶθαι, (4υὶι Ἰρίε 

1.145 ἴτε ΠΠΙΔὸ ἡοίοθαϊ ἐήδάογα.) ᾿ 
Ὁ, 476.. [εἀ τιῦπι ςἐτβ 1Π6 ριὸό Ἠεῆοπε Ἠτουΐειη ἀθοιατιεθαΐ, 

ἀν ΤΥ τὰ Ῥόγθατς, (ν- 22. 34) : 
γ 

ϑοιογθπῖ ναϑδμῇ ὙΓΈΡα, 4ϊ- 
εἴ Ηεποπᾶπι. 408η| Τοἰα- 
πιοπ ἂὸ Ηθδεοιΐο ργδθηλ πὶ 
'δςςορίξ, νὲ ἀϊχίπηαϑ. 

470 Ἣν δὲ ποτῪ Οὐμπὶ 
ςεἴαβ ἃ Νορπιπο. 1Π|01 1} 5 

᾿(4ς 4πὸ πο Πρ τι ἀϊξεππι 
εἶ μυπιαπῖ ςοτροσῖθας 
ἀἰοηάσς εἶεξ, :άθοσας 
ζοτίε. ἀαοίίάϊο ἀποογοητανσ ἃ 
Ττοΐαηῖδ. ἄποῖ ΟὈΠοογαπὶ 
ὁεξῖο, ὀδοϊάιεξ δαξεπὶ ἴους 
ἐάπάσπι ἱπ Ρμοεποάαπιαη- 
ἔεπα: 1Π16 φαππὶ 1 πο]]εὗ ΠΠτᾶς 
πᾶς οεἴο Ἔχροηϊ, ἢαθῖτα 
ζοποῖοπὸ Ῥευΐπαπε ρόρυϊο, 
γΩΗεῇ ἰοήδ; δΠ1α ̓ Ῥυ τα; ΡτΟΡ- 
ἔργα οἶς Ροχϊασίαπα οοἴα5 

εὔϊδε ᾿πηπι ας, δειϊσταπάὰ 
ὈΕΙΠ.66 ρτοροποζρίαγ; ᾳποά 
ααππι͵ ἔφατ οἤεξ, ἰδττίαξα 
ἴαπηοπ ξαϊξ Ὁ Ἠετϑυῖς Ρυεῖ. 
ἴα. Ῥιρὸ εἴ «υἷς ΠΊΤΙ δ, ἐὺ Σ 
εοπέοσε Ηδΐοπαπι, νί Ηδσῖ- 
ΠΡΊΝ Ἰκοῖρίο. Ραγέαπι νο- 
Γαΐ. Ἡεγοα!επι 4 ὁ ἐξά 
πιοσία! νοπίγα οχῖΐξ, νὲ ἀπίξ 
Θχροῖῃ ἴαπὶ εἴξ; ̓ 

478Ὸ Νύσης Αὐδρῆδι, 
ὙΕΝ Ρτοχι πιστή, αὶ [ας- 
ἰξηὔς ῥτίοτοπι ἰσόσιη Ὀοςα- 
Ραυϊῖ, ἐγδηροίαϊπηας, [τὰ τὸ 
εχ σοηῖε; ααϊεαὶ Ἰοοὶ πιὰ- 
ἕαϊίοποπι εἰΐαπι ἱπὰ ποςοῖς 

ἔᾳσῖο ἀποθῃς ἰῃ γεσῇ ἰσυς [α- 
ἘΠΕῚ 

-"- 



.ὙΥ ἮΡ ἂν" 

: Ὁ ΛΟΘΑΝΌΚΑ. 

Οἰι6Π1 [ΟΤΟΥ ῬΑ ΓΙ5 σθημϊί, 

81 

Ῥτγαράδθ ἀαΐα ΘΙΘΓΙΟΥΙ ἘΠΓΓΓΠΠῚ ἢ 

Οὐκη} αἰϊφαδηάο {πε ἴῃ ἔοσγο ρΟρΡΌΪ ΑΓ τ} 
Οδοῆο ἀϊγαηι Ποτγίαξιβ. οἰἿ σΟΘΠΔΠῚ σΔΠ1 
Μιζίογο ἐγίαπι ἰαίοσ Αἰ !ατπη Ογαΐου, 
Γοίαδπι [4] {πσὶη 6 σΟΟΠ.Π1 Θά 6011 ΓΘΓΓΔΠῚ, 
Οὐαπάο δυξεις ὁ δαοὸῖς ὀγαξξατοί, 
Ψιοϊθηΐοῦ ΟΠΊΠΘ σΟΠΟΙ 168 ᾿πηΠη6ηῖ4 ὈΥΟςΘ]14 [Ὸ- 

1.1. ᾿ς 

Αἴ 16 ρσὸ ρίροπθ ἰσογρι πὶ σατο οἰ πο π5 
Ὅδηο, Π18}1 ραυέιπβ ἰΧΙΓ ΟΠ115, 
ϑοσαηάτις Δαΐθη] δά ᾿π}α]Δπηὶ ἀρΥΘ ἢ 15. δοσράθῃβ, 
ΘοΙ͂ΟἸτατὶ νοΐδη5. οἰδάϊππ) γοη]θἀϊ Πη, 
Τογγροηᾶ σοηπίπα ΠΘΡΟΐ ΠῚ 4 ΠΘΓΟΙΙΒ 

Γπρὶ- 

ν. 478. ϑοοπνάης οὐϊς Αξαρέηον, οχ φεηῖα Δύσαάϊηη, 411 ἴῃ Ἰμῖμ-. 
ἴατπὶ Οὐρευτα νεπίθη8, πιρῖά]]α 101 ἔοάϊοῖ: 

εἰεπάαπι ἔηἴ6, ἀρεσγία ΠΠς 
οἴϊτεπάδπις, 

480 Χερσαῆος αὐτόδαφτος,) 
ϑεσαεπίεβ. αδίμθος γειας 
Ρϑίναπι Αραροπουῖς, Αὐοβάϊ- 
ἀἴη, ἰσησα ΡΥ γαῖ ΕΧρ]- 
ςαπί, ΜΝοςσαίαν δπΐπΠ| Ρυῖ- 
πιὰπὶ ἴδειῖρεπᾶ, Πὰς αὐτό- 
ϑων, ργορίεν Αὐοδάσπι νεία- 
Ἐκ. σοπυΐϊαᾷ ἀεϊπάς πε- 
Ῥοϊυπιὶ ἡπετοὰς, δι Ατοᾶ- 
ἄππι. «αοπίαπι εχ ἨπΊα- 
ἀιγαάς ΠΥΠΊΡΠ8., οπΠῚ 418 
οὐδυϊξ Ατοᾶς. παῖ! πὰπί Ατ- 
εδάες. ιοϊζας δυΐεπι ρτο- 
Ῥτὶςε αὐτόδκιτος, ἴδιι αὐτέδει- 

πνὸς. ὅπὸ οἰϊδπὶ αὐτόσιτος, 15 
οοπαΐαα, 4αϊ {γτηθοἰαπιὶ [α- 
ἂἀπὶ ἰδοιπὶ ἀεΐετί, ἴϊασας, ἀε 

Ε 
Α 

ἴμο οοεπαί, 4τ81ς ααϊάοπι 
Ξςοπαϊαίαπι νοοάΡαηε Ππ|1- 
4: σύνδειπνον, εἴ Ἐρδινον ΕἸΡῚ 

γεῖο εἰλαπίνας , 4185. Ματίΐα- 
115. τεέϊας σοθπᾶβ παπουρϑί, 
Ἑοίάοπι ροῖτο Ατοβάθς νο-: 
οαἱ οἰἶδπι ᾿αρ᾿ξογπηθβ, ααοά 
ΟἸτπη (δ ἐγ πϑίου Πᾶν οὐ ἴαρπο 
αυοάδῃηι ἐταϊοἕῖζο, (ὉΠ|| Ππέ, 
οϊε ῬΙηϊο : ΠΗ 415 τηα! 
Πος δή Τυνοδοποιη γαΐεσγο, 
ΝΥ δ Ιπιὶ {δέζοτες ἀεἰηάς νο- 
ἑἀπίαν ΟἹ ΤΥ ΔΟΠΕΘΙη, αὶ 
ΝΥ Ιπι ΠΠΠ σαγποπὶ [οὰἢ 
ΠΟΙριΕ ἀρροίαϊ!ε, Ατοράθ9 
ἀεηΐαας ΘΔ Πα] θεῖς ν]ξ τ α 6, 
εἴ [πὰ {6 ἀηταπῖονθς αἴςε- 
τ6 [ΟΠ ἴος, νπήδθ βαλαννηφοΐγοι 
οἱ σπροσέληνο; ἥπξέ Δρρο! αι, 

οτος 
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Λυκοινομόρφων ΝΝυχτίμδ κρεονόμων,. ᾿ς ἈΘΡαΟΝ Σπ ον Ὁ 

Τῶν πρόσϑε μήνης φηγίνων πύρνων ὀχὴν “7. Ὁ 
Σποδῷ κοτ' ἄκρον χἕμοώ Θαλψάντων πυρὸς, 
Χαλκωρυχήσει, καῇ τὸν ἐκ βόϑρε. σπάσει, ΡΥ 

Βῶλον, δικέλλῃ. πᾶν μετολλεύων “γνύϑθος. 65.483 
Οὐ φίτυν ἠνοίριξεν. Οἰτοῖος φονυΐ, ΜΉΝ Ἵ 

Βεβῶνος ἐν τόρμοεσι Θρυλλίξως δέμος.. 
Ἔγνω ὃ ὁ τλήμων σὺν κωκῷ μωϑθὼν ἔπος, " 
Ὡς πολλὸ χείλευς καὶ δεπαςροίων ποτῶν. 
Μέσῳ κυλίνδει μοῖρο; παμμήἥφωρ (βροτῶν. 490 

Ὁ δ᾽ αὐτὸς αῤγῷ πᾶς φαληριῶν λύϑρῳ “Ὁ 

ν. 486. οὐϊαϑ5 ράϊγοην, Αροδοαπι ροσ ΑΙ γ ἀσηϊμ5 οοοϊάϊς, οἰτη-. 
αἴας ἄσσιμπς, ΤλΌΪτα 1πῖῈῚ ῬΟΟΌΪΕΙ πὶ ἐξ ΠΙργεπῖα ἰαῦτα σαδοτό, 
ἘΣ νοῖοτὶ ρεο ΟΣ 1ο.. ΠΝ πὶ Ῥοήτ4 δι, 61] ἀρίατι Τπτονἐοέξα- 
τῦ5 οὐαῖ, ᾿ρίτῃ ΡΟῦμ5. ἀπιθσέδοις, (νἀ, ποία8 Οδητοεὶ εἰ η03 
{ἴπὰ5 δὰ ἢ, 1.) ᾿ ΓΑ Ὑγν 

ποῖα οἰξ,, υδπὶ νὲ τοίδευν 491---.203) 1π|} Π|5 πὲ; ααΣ 
ἀεθεαῖ, Ῥαΐοσ Αραρθπουῖβ ρᾶτγῖτοῦ, νὲέ Αποβοις,. σαπὶ 
ἔα Αποδεῖβ, 01 ἃ ἀρτο ἄρτο Ὁαϊνᾶσηπιο. ἐοἠβεείτης 
Οαἱγἄοπιο, εκ δὰ τὴ Λοῖο- εὐ, ϑᾶπε ν᾽ άοῖαν 46 ἀπο- 
Ἴϊατη ἱποτοῖο, ἔμ ᾿πέθσοπι- Ὀὰ5 ΟαΠαπάγα Ἰσαὰϊ!, 4πος 
τὰ8. Λεαροπόγομι ἀδπίαπθ, τὰπὶ αἰξοσῖτ8 (Αἢοάξδ 1π- 

 φασπι ἴῃ ΟΥὐρτομ νοηῖποὶ, σοϊηὰ ἀρεὶ Ἰᾶδδγανε, Π{6- 
Ῥαρῃυΐη σοη Ιἀ δ, οἱ ἴπ θα τὰς (ΜοΙθαρ τ) Ρ απέαπι 
Μεπονὶβ. ἰεπιρ πὶ, τεαία νυϊπογάντε. δε ἔαπηεπ ΠΟΤ. 
εἰΐαπη 1ἢ Αχοβάϊοῖὶς Ρασία- {ἀτηπηᾶθ ποοοίΠέδεϊς οὔἴε ασΞ 
ἘΠῊΝ. 1 τῆν τι, ΠΚτο ον Ὀϊγον, αἰἴαπα. ριϑείεν  Ἄτι- 

486---493." Οὐ φΦίτυν -τ-τι ΡῈ’ «τανδντα ἰρίς Αποδοθὰς 
ὀρχηςῶ σφυρόν.) Τισοὰς ραθ]ο ςοπιπιοάέ ἱπίοΠοὶ, ΠΙῸᾺ 
αἰ θη οἶτον ρεσρίον Αἰ ορία πη δαΐθιη ἀπρὶοχ νυ ποσῖβ δ 6- 
τἠξοσρεδίαπι ; αιίουῖιπι αἰΠ, πὰς ἴτα ζο ποι ατὶ ῥοίπέ, νέ 
γε (απῖοεις εἰ Μευχίπης, ἀροῦ ῥγήρ ΑΤΙσΑι Ἄς 

'δαπι ἄς ἴὍ]ο Αποϑθο, 811], ἴδπιὶ Ροτουενϊε, ἰοῖρι ΕΙ 
νὲ δ. μο 55. εἴ Ῥοιέρει5, ὅο ἴξῖιι. ρτογϑεξαβ, αἰΐοτο 
ἄς ἀποδᾶβ, «“ηξαέρ, (δὰ ν. γυϊπὸτθ, ἴῃ ἱπστῆπ 5 δςῦρ- 
400) ε Δ Ιοαργὸ, (ἃ ν. ἴο, ἀέπιὰπι ῬΕΙΙΕΥ. Ὀρχ- 

ς ἡ 

οδδαπι, πξ ἐγάπεσε, οὐπὶ ὁ 



᾿' ' - 

ὈλόΨῥανδῆὰ, ᾿ 

Τιιριούπαηὶ, ΝΝγ μι ρογαπι, 
ἘΔΟΙΠΘοΟΓ ΠῚ δηΐθ Γη8π ράπαῖη οἰ δ11Πὶ 
Τη οἰποτδ ΡῸΥ ΒΙΘη ΘηΊ' Τὰ Π] Π͵141}} ΓΟΊΘΠΕ11Π|; 
Ἂς δἤἴοάὐϊεί, ας οἰθθαπι 6.6 }16 Ὁ 
᾿ἘΧ ἴοιιθα, ἰΐρομθ ΤρθΘ ΠῚ οπ]η6η} ἐογααηϑ 
Οὐἴ5 ραΐγοιῃ οσοίες ἀδης. Οοἴαθμ5, 
ΤηρΡΊΌΠ15 ἴῃ γογε 15 Ἰδοθγαηβ ΘΟΓΡΊΙ5. 
Οορηουϊ γογὸ ΠηΠ6 6 6 πὶ ἤἠδτηηο αἰ! θης, 
ἡΜάύϊξα ποῦ Ταδέσπι οἵ Ῥοσυ]θηΐας Ροί ΟΠ 65 
Ευδογηδίσισθηι νο ποῦ ῬαγΟΔηΊ τη οσίδ πῆς 
Ὀδηάϊάο παηιαιιε τοί απ ϊοδη5 ἴαθο 
μέ ᾿ 
ἔς, 

Ἂν.: 

ᾷ,. ζὰς: 

Ὗ,, 494. Τογεης οὐῖς Αζαιμας, ὙΠοίδὶ Ἀ]1ι5, ὀυπτῃ 48 Ἰιαοάϊοο, [0- 
ΤΟΥ τηθᾶ, δπστ τη σΟΠσαΠιθοῖ, εἴ οχ εὸ Μιπίτιπι ραῖτοτ, ἀεἰπ: 
᾿ ἧς νἱαὴ {86 ἧς γὐρὲ ρυαοςὶ ρίζας, {ν: 216 (64) ὁ. 

᾿ ξὴν ΠΗ δτπὰ ἢ. 1, ἐΠ ρα: 
το. ὨΠῚ εὐ! οσοἰογοι, Νίε- 
Ὄγπυθ ερρ ἰητούργε Δ τ: 
ἡμΐ τη ῬΥαοἰο ἡποτ θην, ργαο- 
εἰρὶτὶ σα{η τῆ τογγαην αςμοίπα". 
γὰγ, τιπιῖ5 αθδέϊαίε, ὉΡΙ: 
που. ἢ. ἢ ᾿ 

ν΄ 

τ ἀϑο Ὧ;ς πολλὰ Αἀποίαπὶ 
ἘΠ, ἀθ απο Ἐτβϑέτηιιθ. Ὁ ε: 
ἴεγαπι Πμ}18 ΠῸ5. νοεῖ Πο- 
τοἤπίας, νί βαζεηπταβ, δάδο 
οτῖρίποτῃ πὶς Απῦϑθο ὁ ἴν- 
σορΡἤγοπο. {ἸΡϊ ; αἰ παπγῖς 
1 «εχ ἔπε ϑοποϊϊαίξος 
ον μρρμῆδω πὴ ροΐς 
Ταπε εἰμίάεπι ταὶ ἀϊξφαε 

γον ἰἀΐοτα δαδπΐα ἧτο ὀοπης 
ῥιόΡᾶγο. ἡ 

493 Στόρϑυγξ) φόρϑυγξ νῖί 
ἀουϊά Οπηηπΐδ;, φιἐπγάτηο: 
ἀππὶ ὃς τόνύξ,, ἰἰὰ οἰΐαπι ἴδ: 
[ἀπ|,) 46 ΐε ὕὅτο θοῆϊα 
Τετοίἃ ῥοπίξατ, Ποπίβοαίς: 
Τπεργίϑέζασυτῃ ἱπέθ!!ρο Ἀπὸ 
σ8ΕΤΠ1; 4 ΘῸΠῚ Ἄρτο οοπ-, 
στοας δια, ΠΟ Τα εἰς 
ἐπῖ πὶ ἀγραςία πἰτηῖς νἱἀοεαν 
ἢος ἰοςὁ νιοϊδξα: 

ἀΘθ4. Τρίτος δὲ) ΔοδπΊδϑ) 

Ε,, Ὑ πϑίδι, 48] δτραπεβ Αοὲ 
Θοὲ αὐπγα Δ ἘᾺ}1: γί Ρ]α9 
τατοῆ, ΤΠ εΐεδσ, 

403 
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Στόρϑυγξ, δεδοπὼς τὸν κτανῶντ᾽ ἠμύνατο, Ὁ 
Πληξας ἀφύκτως ἄκρον ὀρχηςὃ σφυρόν. 
Τρίτος δὲ, τῷ μάρψαντος ἐκ κοίλης πέτρας 
Κέλωρ γίγαντος ὅπλο, τῷ ποτ᾿ εἰς λέχος 495 
Λαϑροῖον αὐτόκλητος Ἰδαία πόρίς, 
Φ ἔν « « ᾿ ΄ 

Η ζῶσ᾽ ἐς ἄδην ξετοιε κωτοιβάτις, 
Θρήνοισιν ἐντακέίσο,, Μενΐτ τοκοὶς, 

Ὃν δήποτ᾽ ὠγρώσσοντα Ἰζρηςώνης ἔχις 
Κτενέϊ, ποταάξως πτέρναν. ὠγρίῳ βέλει, 
Ὅταν τεκόντος σγχμόάλωτος ἐς χέρας 
Ἡ πατρομήτωρ τὸν δνόφῳ τεθραμμένον 

Βαάλῃ 
᾿ νζ΄ 

ν. 499. 4υεῖπ, Μιυπιζαμη, πὶ Τἤγαςι νεραηζεπ, νρογα οοςϊάοξ, 
ν, 501. ροίζαιαιη αὐ Ασδιηδητ5, Αρῖῆγα, ὙΠείδι τηδῖοσ, ἢππς 

Μαηίταμ) οἷσι οἀποατιπη, ἱπ ππᾶηῖ9 Ραῖτθ, Αφαπιδητίς, 
τιδάιάοτις, ἀπτο {παι ςαρτὶ ἱταΐοπ]. 

495 τὸ ποτ) ΠοΠΊΡΘ 
ααπ|πὶ ΑὐδπΊᾶβ ἰοσϑίϊοποπι 
ἀριιά ὙΤτοΐδηος ἀθ Ηεϊοπα 
τοάδεπάα οὔτε. ὙΤαπε 
ἐπὶπὶ [Δοάϊς6, 4πΊοῖα ἐδρία, 
ξατεῖπι οὐπὶ ᾿ρίο ἑοπουθυΐί, 
εὲ ροῖξεα Μυηϊζαπ Ρ6ρε- 
“ ΑΛΣΎ, ὍΝ 

407 ὥσ᾽ ἐς ἀ δηγ) Εοάεπὶ 
(πΐι ἔαρτὰ ἀϊχῖε, ἰρίδπι ἐ8 
γτΡε {δ ρίδοοϊριταῆς, ο0π’ 
(ρεᾶτο ραιτίαε εχοϊάϊο. ὅς Πο- 
Ιἰαῖος ἢἰς ἡϊπιὶ9 δπάαξζου. 

“Ῥοξίαπι τοργεπθηάῖῖ, τρίδ. 
πτουϊΐο φταυϊίεν. ἱπογθρϑπ-: 
ἀπ5,. 41 ἀοξεΠπὶ: ροεῖας 
ἀοδιππια οᾶνπηῖπα., 4186 
πο πο Πρ, ἐγαάποαῖ. ΝΟ. 
δηπη ἧς αἷξ Τιοορἤτγοῃ, 
Τιαοάϊοσοπ ἴπ ΤὨταςοὶα πιοῖ- 
τπᾶπὶ οἴϊο, ροίέφαφιη Β)ῖα πὶ 
ἔσαμα ρευῖε ςοσποῦῖῃ: 1δ4 

1. ΤΔοάϊςεπ., πᾶς δι 
ΜαπΙ πιαίει. Ργας ΠΙὶπΊϊο 
ἀοϊοτὲ εχ ἱποεπάϊο Ὑσοΐδα 
νυ απὶ 6 Ρταθοϊμίξειη ἀε 1 - 
ε; πδοοῖῖ Πογυπὶ νοθογυτῃ 
1[ὰ {γπίακχῖς, πιαΐγοπὶ ἴδθ6- 
[αξζατη ἰδοῦν πλῖ5 ΜΏΠΙΕ πηους 
ἴμ8πη1 οἤδβ, νέ ραΐαυϊς ϑοΠο- 
1αἴξος: δ [{ἰὰ. τηδίγοπι 
Μυπῖ νέμπαπι ρει ἴε, 14- 
{πὸ δου πιῖὶβ ἰαδεἰαξγαπ). 
Ηδης ἱπίεγργείδ πο πὶ πο- 
ἤτγαπι ἔαοϊ]α ἀεΐοπάει (αἰα- 
θεσ, αἴας πὲ {πὶ γνετίας 
εχίγοπηο ἰὉ. ΧΙΙ. 

Καὶ τότε πα Πριοΐμοιο πο- 
λυκτήτοιο ϑύγατρος 

Δαοδέκην ἐνέπασιν ἐς οἕϑ ἔρος 

χῶρος ὀρέξαι 
Εὐχομένην μακοίρεσνιν αἰτεῖς 

εέςιν. ὄφρα ἑ γαῆα 

ὍΣ 

᾿Ακμ- 

δοο᾽ 

- 
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δοίοίαᾳ δῆτα πγογιθαπάα ἰηςογίθξξυγαηι οἱ ν]ία, 
Οδγίο ξθγίθπς οχέγαπηδηι [αἰ ταΐοτί5 Ρ[απέδηη. 
Τογέτβ νοῦ, [τ θη 15 6 
Εἰσαπεῖβ ἀγπιὰ ἈΠ] 5, 

Ϊ 

ΟΧ οαὰἃ Ῥείγὰ 

ΟΌ1 5 ΟἸ ἐπ 1 Ιοξξυηι 

ἙἘπτγίαμιη} ΠΤ; ἐπε Τάαθα ̓ ὰπθηςᾶ 
Μρηϊοί, δά ᾿τηξογος νᾶ ἀοίοοηάθῃ5, 
ΤιΔου  η115 (αοίαέξα, πιαΐθτ Μυμμ, 
Οὐθη ἃ] Ιφαᾶπάο νοηαπίθῃι Τὶ μτοία γΊρογα 
ΟροΙϊἀοῖ, αἵρθγο ἔογιθης σα σθηι ρίοα]ο : 
Οὐδπάο ράγθηΐ 5 1 Π]Δη11.5 οαρίϊπᾷ 
Ατΐα πυϊγιζπη 1 ΘΠ ΘΌΓΙ5 

Ἐπ σδία- 

γ, ζό3. Νδιη "ἀπὲ ΠΥΡΥΝ Ἀετϊβυδηι Πιοίσυνῖ ταις ςαρτίααηη αθάα- 
οοηξ, ΟΠ ἈΡΗΜΆΝΝ ἃ ὙΤΠοίδο γρταῖη, γοροίςῃζ, 

ἈΑμφιχανῃ. πρὶν Χχϑρα βα- 

λὲν ἐπὶ δέλια Ἐργῶι. 

Τῆς δὲ ϑεῶν τίς ἄκωσε, καὶ 

ο αὐτίκα γοίξοιν ἔνερϑεν 

“Ῥῆξεν οὐπειρεσίπν. ---- 
[τ 4αοπίδπι ἱπ Ῥοξία νί- 
φαπηάαα ἱπιγίςαἴαβ οἵ Ρυῖο- 
γῸΠῚ νεσθοσιπιὶ οτάο,, ῥτῸ ἣ 
ζῷσα ροίΐϊειί αἰϊουϊ ΜΝ οὐπη. 
Αὐταῖο ἰεροπάτμι νἱ οι, 
πὰ ἀο τὰ ἱπάϊοθὲ ουπάϊεας 
Ἰεξῖζου. Ευτὶριἄἀθς αυϊάθπι 

᾿ς ΟΧίγομα ἴοπο ἢς ἰοφαϊίιτ., 
εἰς ϑρόνες ἵἴζε παλοός : αἰϊο- 

41 1τίὰ κατοωβάτις οὐ {π- 
πιθπάππι, νὲ ἱπῖτα λαφυςίαν 
Ροηῖζατ. 

499 Ὃν δήποτ᾽ Μαρίας 
ΑὮὉ. Ασςαπηδηΐς (ἰδοπηάτιπι 

τς αἰΐος, Βεπορῃοοπίο) ρϑίγα 
᾿ ΜΙοΐαπι τεάαξεας νὰ αὶ, 

ἴπ νεηϑίϊοῃα ΡοΥΙ. Ἀδα: 
πταπίθ ΠῚ ἰάπΊθΠ 
οἴαπι, οαρία Ὑτοῖα, αθουναί- 

ἵἴπ Ῥῃτυ- 

(:, 1θι4υς συ ππϑᾶβ ορρί ἀπιπὶ 
οχίξετιχ 6, πη φαΐ αάαπί. 
Αι Φεπιορῆοοθ Αθροᾶπι 
νυθοπὶ ἱπ Ογρεο ςοπαϊαϊί, 
4ι8πι| ροίξεα Ῥῃιοςυρτγαβ 
ΤΕΧ ἃ ϑοίοπθ Θ01]05 νοσδυμε, 

501. “ρταν) Ουῦπι, ἴπ- 
ααϊε, Αείῆτνα, Ασεαπιαπίϊς 
απἷα, ([αἱξ επὶπι Τ᾽ ϑίεὶ τη8- 
[εγ) Μαπίταπι ῥϑέγι Ασᾶ- 
πᾶ πίϊ {ταάθί, Αοίηταθ Π8Π|- 
46 Ἰιδοάϊδε Πἰαπὶ ἔατπ 
ἀεάοται εἀποαηάσιη. [Ιπ 
(οΠΘΌγῖς. ππαςτῖαπΚ. ΡΌΘΥΙΠῚ 
ἀϊοῖς, φιαθπὶ αἰϊῖον σκοτεινὸν 
εἰ παρϑένιαν. Οταεοὶ νοςαπηί. 

503 κὶ μόν) Οὐ ΤΠ6- 
ἴδευς Ηοΐοπαπι ταρυϊει, 
ἀρ ᾿Αοίπταπι τηδίτοῃ 
Ατποπῖὶς {{ουπάσπη. 8105; 
Αριάηῖ5) Ἁθροίαϊε. Ὀϊοίςα- 
τὶ ἀοϊηάο “φασπι οὔ ἩξοΪο- 
Π8ΠῚ τορεϊεηδπη ΑτῇΠοπἃ3 
ἐροβυνθεμα, Αείμγαηι ἴο- 

1ΔΠ|; 
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Βαάλῃ νεογνὸν σκύμνον. ἣ μόνῃ ᾧγὸν Ὕ ἡ εἣρ 

Ἰαοοηέεθμνε 

" ΄σ' 

Δόλειον. οἰμφήρεισων᾽ ̓Ακτοήων λύκοι, ΟΣ ΟὟ150 

"Τῆς ὡρπωγείσης εἰντίποινο ϑυάδος. 
Ὧν ὀφρώκου σρόβιλος ἐντετμημένος ᾿ παρ ς Ὁ 
Κόρσην σκεπάσει, ἡ 
Τὸ δ᾽ ἀλλὰ ϑρνπό 
Σφραγὶς δοχκεύσει, 

ὕμα Φοινί ἐβάδερι 
εὐθὴς ἄψαυτος δόμμδ, 

ἄμβος: ὀγχώροις, μέγα." εἴ 
Ἃ δὴ πρὸς ὦ ἄφρων κλίμακας φήσει δρόμον 
Τοῖς ἡμιθνήτοις διπτύχοις Λωπερσίοις. , 
Ὃυς μήποτ᾽, ῶ ἢ Ζεῦ, σῶτερ, ἐς. “πώτροιν ἐμὴν ΠΕΤΝ, 
Στείλσές οἰρωγουὺς τῇ δυσαρπάγῳ, κρεχί, ΠῚ 

. Μηδὲ πτερωτοἰς ὁπλίσαντες" ὁλκάδας, 

ΤΠρύμνης οὐπ᾽ ἄκρας γυμνὸν αμψηρὸν. πόθ, σι ὡς 
Ἐς Βεβρύχων ῥΐψνειοιν ἐκβοτηρίαν, "»» ἥδ 
Μηδ᾽ οἱ λεόντων τῶνδε καρτερώτεροι,, 

“Αλκὴν 

ν, ζφοῦ. Οὐἱ φυΐάοπι, Τϊοξουιτί, ἀἰπθβδίμευναν οαπιηι ἴῃ σαΐεῖς σούοη- 
οἴθ5, ῥγάθίον Αοίμγαπι, τὼ Ατεῖσα οὐληία ἱπεαξξα, εἰ 41 
το ἄρπατα ἤμοης, οααὰς τὸ οἵ δάμη γατοΠομη αν νυνῆ Ἀδὶ 

1 ἢ911- 

᾿ς ΘοπΟΠΠ αθπητ, οἵ νίαπι δά φΔΕἴμ1π {᾿υπθηῖ,. 

ΠΡά ταριοσῖς πηαέγοπη, γΠᾶ 
οαπὶ Ηροίεπα οαρεϊπαπι αράα- 
᾿ΧοτθΠΐ, ἰοτοτῖς γαρίατῃ μ80 
ταίοπο νεῖ, Ῥοῖξδα, φαππὶ 
ξοσπάο ταρία οἱ ἃ Ραιάα 
Ἠδ]ομα, ἰοαπαΐα οἵἕ νπτο 
«(Λείῃγα 91 δε ἰξα ἀδπηατη, 6 Χ- 
οἵα ΠΕ νοΐ σὰ ὉΠΠῚ ιῤργανεηνη 
ἦπ Θεδθοϊδηγινοάϊε 

δοῦ “4 ΜΕΝ οὐλρμνὰ Θυο- 

ΤΠ ΕΧ ὍτΟ ῃδίΐ οδγαπί 
ῬΙοίσανι, δα εἴπας τοὶ πι6- 
πτοία σαΐδα, γέο Βα πέτα: 
4186 ἀϊπη! ἀἴ8{ οὐ βεταμα 
Βαθογοῦ. 

308 Τὰ δαλλα) Ῥιοίξανὶ 

ΘΗ ΪΠΊ, νέ σοορίπιας ἀΐσοτο, 
ἐβρεῖ Αεπρηΐϊςς Ηοθπαπὶ 

(οἴαπι ἐππιὶ Αδέῆσα, δδροως. 
χαπῖ, ΤΕ 45 ΑἸΠΘ πο πη} 
αοάϊθιι5 ἐπί ξεῖ5 το δ} 15. Ν οσ- 
πιϊ ου]αΐαπ Πα. Παπὶ νίτραΐ, 
4υἷα νείοτες οἱἑπὶ Ἰἱρηὶς 
γοντηϊοι δεῖς ὃς ἃ νουπηῖθιις 
οχοῆς νίς θαπίον ῥργὸ ΠοΊ 5. 
510 Ἃ δὴ πρὸε) ΑἸΠοπί οπίδο, 

οοπίροξια Βίιοίςσαγοτγιπι 86- 
φαϊξαίε. 4: ἴοϊος ἰοπίεβ 
Ραυπίαϊἶεπε, εος δάτῃηϊγαίξ 
ἔππε, δὲ ἱπίον ἄδθος γεῖῃ]ε- 
γαπές ἄνοκας ἀϊξιος, ἱρῇ:- 
4πε ἔουίαβ ὀναίκειας ἱπίτειε- 
γαπί., Μοσαπίαγ τ δυο ΠΙ 

Ὠβοϊειεῖ. {πὶ (πη ἀεἷ, φαοὰ 
φἰτουπῖς ἀϊοθυις οαθῖο ἔγιιαπ- 
τας; ππι 1ἀρουῆϊ ἃ 1αρον[Ά 

. ορρῖ- 
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Πρ 0611 ἱπρύην 
Θ γα ἱπηρτοϊοσγυμε Αεμθαϊθηῆυμ ΕΜΘΝΜΑΡ 

ιορίδε ν]]οη θη] Βα Οῆ Θ΄ ον 
Οὐογιιηι οαριξ οὐ }15 τα θ᾽ που ρπαθγίπηι. 
Ορδσγίοε, “μαίἕαο ογαθηΐῖδο ργοραρ ΠΔΟΌ] 1: 
ἈοΙααἃ ΡΟΥΓῸ ψουη Ὁ] ἔτ ΠΟ ἴαπρθηϑ ἀθάθς 
δΙρΊ πὶ Ζογαδθιῖ, ΤΉ ΔΡΉτιμΊ 1Π60] 15 πηραρυίυπι: 

Δ 

Οὐοϑ5 πυηαιλπ), Ο᾽ δ τὰν ΔΥῸ Ἡρηδ αὶ ἴῃ εὐβολμ ΡΒ: 
{γ14 ΠῈ 

ΜΜηδεις., νη 1068 μὲν, ἀοδεθνοι ογθοῖβ: 

»ὼ 

δα α 11 αἰαίαβ αὐπιδηΐθβ᾽ πᾶιι68,. 7 
ἘΞ Τυτηπηα ΡΌΡΡΙ παάδηη ῬΘἤθη σΘ᾽ 6 ΠῚ 
Τῃ Βεθυγοιηι Ῥγοιοἰαηε ΠΈπ5, 
Ουΐη, ἢ ἰδοηῖθιι5 115 ξογέίοσοβ,. 

Ἐ 4 . Βεῖΐα 
ν, 512. δρᾷ τὰ τάσδ, Ὃ ταρίεξι, μοϑ Ηοίοθδθ νἱπάϊοο5. πυηφιαιης 

ἰπι Ῥατυίφηι πηθῖπι τα ϊττῆ5. ἥξαιιε ἱ ἴῃ Ῥὴν γ 6 1 ἐϊπονα ΟἸΠῚ ΑΥ. 
ταδία οἰ αἵα 11 τυαπτ! 

ν. 517. Νεαιε 60, νῃηϑυᾶη. νΘηάη ἔρυτο 65 φἀμμὸ ΡΜ ἰ4αε 
ἀδαε εἶ Τγηιοξη, ΡΣ ΠΕΣ ἘΠΕῚ 

ἀρρίάο, οῆς Ὀϊάγπιο. οὐδ 
Ὁ ΠΙπὶ α11 ϑέθρῃα πα. ΠΑρευ- 
ἴλπι ἃ Ὀϊοί τίς ποιπθῆ ἀτ:- 
χαζος ΤΟ πὲ ΠΝ ψΈΡΙΠ: 
πππὲ.: ἐν μὰ ἡ 
ΓΈ 13 ὙΡΥ ΕΝ 8 ὙΒεῖδο 

Ῥεϊπταπι, ἀεῖπάς ἃ Ράτγϊ ἠδ, 
δι Ἰεσὰϑ. δυσαρπάγῳ., 14 ἱπίε: 
Τιοῖξον ταρίατη (πάθε: Οὐέκ 
ἘΠ τὶς Ὑπαύϊπα,, “ΠΌΡΕ ς.1Π: 

 ἔδυῖἴα, ἀὐαίε δοπποπὶξ Πδό 
ποιῖπὲπ Ἠεΐδθηδαθ. Βερεῦοος 
ὉΠΙΠ ΡΠ συ ρίαπη ΠΑΡ᾿ ταντιπῖ, 
ΒεΡτγ οἴαπῃ ἃ ἴδ ἀθηοιαϊνᾷ. 
ἘΠΤΩ. ᾿ : 

417 κοιρτεῤαφεροι) Βὰς γο- 

Ὠαπίς ἜΒΕΥ οὗπὸδ κφινδι 

Γπέο! ΠΠρτξ δαΐοην ἉρΡἤδτοι ἢ- 
Ἰοὸς. Ἰάσπθ εἰ Τυποδῖπι: 
05 φαὰπὶ ᾿αἷξ ἃ “Ματίε οἱ 
ΒΈΠ.Οηα απιαῖΐ. ΡΕΙοοίο 5 
δ ἱππαὶς. Τιξοπία ἀϊεῖ- 
ἔὰν Μίποίτα, ααοᾶ ε Τουῖς 
οαριξα πάξα [ΠΑ Ἐχ 
Τριτογένειο ξαχύμῃ οἵ α Ῥοξία 

ῥδε ϑΎΠ6ο ΟΡ Θῇ τριγένγητος. (Ο- 
ἴσαν δε Τάρας ποπλῖπε ἃ 
Βοεοίϊς, 4 ογαιτο 5 8Ὸ- 
ἔτον ἔμενε: δαπάῤιπασο μην 
ἴο οὔε, {πι8π| Ῥὰπν δ15 νο- 
ὅδ ΐ ὥ γίαν, οἰεληΐθ ΟἹ ἐπΊο- 

ἴδ. ἢ ΠΙΠ πος φοίϊς δή δ" 
ἱποὶὶ 

Α 
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᾿Αλκὴν ὄμικτοι τοὺς ἼἌρης ἐφίχατο, 
Καὶ δὲ Ἔνυω, καὶ Τριγένητος Θεοὶ, ἱ οἱ 
Βοωρμίωῳ Λογγᾶτις Ὁμολωὶς Βία. 
Οὐκ ὧν τοὶ χειρώνοικτες ἐργοτοι διπλοῖ, Ὁ 
Δεύμας τε: κοὶ Πρόφαντος ὁ Κρώμνης ἄναξ 6. 
ὼ 

Ἐλατύπησαιν κοιραάνῳ ψευδωμότη, 
Ἐν ἥμαρ ὠρκέσειε πορϑητοῖς λύκοις, 
Στέρξαι βαρέϊαν ἐμβολὴν. ῥοωςηρίαν, 

δ, περ πρὸ πύργων τὸν Καναςροῖῆον μέγαν 
“«Ἐγχώριδν γίγαντα, δυσμενῶν μοχλὸν τ ἑομὉ 
Ἐχοντω, καὶ τὸν πρῶτον εὐφόχῳ βολῇ , 
Μαμῶντα τύνγοιι ποιμνίων οἰλάσοροι. .. οἰ, οἱ 
Οὗ δή ποτ᾽ αὔϑων πρῶτα κινήσει δόρυ, 
Κίρχος ϑρασὺς πήδημα λαιψηρὸν δικών, ς 
Τρο κῶν ἄριφος, ᾧ πάϊλαε τεύχει τάφους, 2“: 

530 

Σ ὍΣΣ ᾿Αχτὴ 

ν, 521. Νοαιις, ΘΏΙΠ ΤΠ, ΠΟ 5 Αροϊο οἱ Νερταπὰ5 ᾿δοπιβάοη- τί ΧΙ ιχοσιιητ, Πουιτι Ἱπηρφειπὶ νεῖ ν ΠΕ πὶ ἀΐοια Ψαεηεαητ, ετἢ ἀοίξηίοτειη μαθεαπὶ Ἠοέζογοιη δηῖο ταγτεβ5, 4ὉΠ πόίξεβ ςεῖ- 

ΤΡῚΣ ταϊξοποπι ρεγεϊποαδί.. 
Τιοπραίῖ5 ἀϊοῖταν ἃ Ιοςο {αο- 
ἄδπὶ Βοεβοεῖφε: πιῇ ροξϊας 
λογχοίτιςγ) νί τοξζθ φαϊάαπι 

οΨΙάοπέαγ ἐδπεῖνο, Ἰορθπάμπη 
πε, νὲ 80 παῆα ἀοποπιίπε- 
ἴπτ, ἨἩοπιοϊοῖς 1επίηας 
Μΐπουυα φΟΙτα 4 ΤῊΘΡα- 
15, ρα τος ογᾶπέ ροτγίδα 
Ἡοιποίοΐάες, ἱπ φαΐθυς Μί- 
Ὠθεθδ6. ΗΠ ΟΠΊο] οἱ [5 {δέιιϑ πὶ 
απ ςο]]οςδέατη ςοηϊϊοΐο, 
Ἠοπλο]οϊήος. δαΐεπι αὉ Ηο: 
τηοΐο ΤῊ ΘΠ]. 6. γερο, αὰᾷ 
(ἀρία, Ρεῦ 85 ρογίδβ ἴπ ρα: 
{τ18πὶ τοάϊοσο ΤΠ Ραηΐ, πο- 
τηϊπαίαο ἔχηεξ; εὶς Ραυΐᾳ- 

᾿ Ὠΐδ5. ' 

511 διπλοῦ) Νερἕαπιι ἃς 
Αροΐο. 4ὰϊ πιατος Ττοίδ- 
ποβ5 δχἤεαχογαπί. ΑΡοὶο 
΄υϊάοπι Ὀιυγπλαβ Μηοῆις 
οοἰτίαν, Νερίαπαϑβ νετο Ργο- 
ΡΠαβέις ΤἬατΙβ,, 4αϊ οἵ 
Οτοπῆηδθ τὰχ ἀϊοϊζατ, 4186 
οἵ νιῦ9 ἴπ Ῥαρῃϊαροηΐδ, 
αἰτες Απιαῆτῖβ, εἴ δῖα ἴπ 
Ῥεϊοροππείο. Κδρεπὶ ρεῖ- 
ἴαγαπι νοςαῖ ΓιΔοπιοἀοῃΐεπ 
41 εα4πὸ5 Ηδγοι (δπέϊε 
ΡΓΟΠη ος ΔΌποοδαΐξ, Ὁ 
. 525) Στέρξα) Μαϊΐπὶ 
ςέξοιι, 4δπι φέρξοιι: πᾶπὶ ἔς 
Αοςγίαδ:) ἡ 

Πύργον ςέγειν εὔχεσϑε πο- 

λεμίων δόρυ. ῶν τ 

κα Οα- 
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᾿Β6]1ο ἐπέγαξαθη!65 : 4ιο5. Μαῦϑ δηηδέ, ἃ “- 
Ὀίσα]αο ΒΟΙ]οη8, ἃς τιοηα 468 
Τυρσαὰ Ποηρ 8 Ηοιποϊοῖς Ροΐθηδ. πῶς οΥω 
ΝΙόο δηϊη], 486 ορίῆςρ5 τη ΓΟ ΠΆΓΗ ροηηίηΐ, 
Ῥτγηλῖα8, οἵ ῬτΟΡΠΔΠΕΙ5, Ογοπηηδ6. ΚοΣ: ἀμονν ΩΝ 
Ἐχῆγάχογαηΐ τορὶ ρογίαγο, . ἀὰν-Ὁ 
ψηῦῖα ἀϊοηι Τα οίδης πμαθΝδὀμἠδι ἄμ, 
Δ υθιποπάδηι σγαθθη ἱγγαρεοηθηι γα Δ ΓΙ 61, 
Οὐ δηγῖ}5 Δηΐθ. [ὰγγο5 δηιαρησηγ Οαηαἴγαθαη. 1 
Τπάϊρθηαμη Παθοαηε ρΙβαπίθπι,. οδίνηι. οὐήοθμνλ. 
Οὐΐχαθ ρῥγϊπηηηι οθτίο ΡΡΙ ἩΜΥΠΟΜΗΝ ἐνοϊύν, 
Ῥοοογιπι ναϊαίογθην σοίοε ἔοσῖτα: 
Οὐλας φαοηάδπ1ι ᾿π: ΕΠ φοπλ ΠΟ ΘΌ1 ΒΔ 8η} 
Αροἰρίξον διιάαχ [αἰξα ρτο θη 5 νϑἱοοί, 
Ὁταδοογαμ Ῥγδοϊδη πγα5, οὐ Ἰαῃηρτάσηα [6ρὲ]- 

ΟΓᾺΠ) Ῥάγας μἰχίῳ : 
1)8- 

το τῶρϑ: Ρέοβογηβέ, 4ιά] θη οἷτι5 ἰᾳ ἢ ἐκ οΡἔα5 μέρ Ῥγοιοῖ- 
ας, ἰαδοοταπι ργαοίτα ΕΠ πηι5, αὐ! ἴπ ἢ 
Ῥεϊϊοσατ. 

᾿(ἀπαδταοαπι αἰ οἰ ΤΉταςεΠΊ, 
{εἀ4 αἀάτε ἐπαλροηανι; νὰ 1η- 
τε]! σατας Οαπαϊταθας ραν 
Πα εἀϊπθα ἰαπίαπι Ηε- 
ὅζον νοςᾶγ!. Ρροοσγαπι νᾶ- 
4ταΐζοτεπι γχοῦσδὲ Ῥχοίθ ] δι), 
«αϊ Ρεῖπας 6 παυῖρας δα 
δοταπὶ ὙΤτοϊδπαπι, Ῥοραϊαῆ- 
ἀυτη ἐρτοῆπς., ρεϊπηὰς Ὁ 
Ἠδέζοτο ἐτποϊάδζας οἷϊ. 

: 530 Οὐ δήποτ) Ηεϑοτυΐβ. 
Ἀροοϊῤβῖέξον. εἰ Ῥτοϊεπίαυς, 
ΟἸδεοοσμη ῬΟΥῸ ΠΟπΠΊΘΗ 
ἀπεϊφαΐα εἴα, Φα πὶ Ἑ λλυΐνων, 
ΤΙΘΠΊΪΠΣ πιίτ πὶ ἀδθεῖ νι άουῖ; 
Ὥδπ]. εἰ γροῶκάς ἀϊχογαπί 
«ΑἸοπηὰπ ἃς ϑορῇοοὶος Οἴδο- 
τοχάπι τηδίτο5. ἃς αἰξε ππε 

ὍΘΡΙ:, Ἠϊδ: φοσρμοθξ. 
Ὅυς οοάά. Ὑνηοθογς.. χαο5 
(οπίοετο Ἰϊσαῖε, νη 5 Ρεγρᾶ. 

τοῖσο τίου {6- 

ΘΟ δοοῖ αστδθοο, ΤΠ ΘΠ] ΗΠ 
5320 καινίσει) Ηδης ᾿εϑῖο- 

ΠΕΠῚ ΠΟΙ ἴδεϊς σοπιπιο πὶ 
(επί Πάθεγθ, πειὸ εἰ, 
φαίη νἱάεαί: Ψπάς νενῖῇ- 
ΠΉΠΟΥ οἷ αἰέογα, 4 π4πὶ Οδη- 
ἴεσιις. εὐ Ῥοέξζειιις, ποίοϊο 
νπάθ, σοπηπιεπΊοσαπί, 418ΠῚ 
οἵ τρίς. (ϑαπίοσις εἰ φοῆρσον 
1π᾿ νοτίοπᾶο ἴδομε! {ππὲ; 
“ποτα πῚ 1186 νούειε: σοηληνο-: 

Ε τ|- 

ΠΊΘΠῸς5 Πα δος, πιρήσει, το χα 
ἄπο νυ ϊρδίιτηιν κρίσει τοῖϊ- 
πεηῖ, ἘἙασ. βαυᾶ ἀαδὶδ 
κινήσει ῬΣΒΘτα τί παν Ἀ. 
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᾿ θὃ 
᾿Αχτὴ Δολόγνων εὐπρεπὴς Ἁ χ ὄ 

Μαζεσία π ὀχρῦσοι, Χερσοι , 
᾿Αλλ᾽ ἔξει γὰρ τις; ἔφι καὶ παρ᾿ λ αν λ 
Ἡμνιοὐρῶγος πρευμενής: ὁ Δρύμνιος “ 19:9} 

Προμανϑεὺς, Αἰϑώψ, Τυράψιορ, ὦ τι μων, 

ΣΧΘΟΟΒΉ ΟΝ ς 
. 

ΝΣ ΥΗ͂Σ οὔ) 

γος, τς 

ὅα. ) δῶ 

ΓΝ τὸν ἡ αν ὐβοίμαρρρνς δόμοις “" 

Ἷ Στὴν κ Ἶ τήρον. δεξώντοι πικρὸν ᾿» τι 

Οἱ δεινὸ βὠπόϑεφα πείσεσθαι ποτε ὕω ϑηο 
ἹΜέλλοντες, ἕν τὲ δαιτὶ καὶ Θωλυσίοιξ ὁ 
᾿Αδιβοῦσι μειλίσσωσιν ἀἀφεργὴ Κρώγον, Ὁ ἐπα ἤϑὰ τ 
Θήσοι βαρὺν κολυὸν ἐν λέσγ οξ Ἰριόσίόν, Ὁ 

Καὴ πρῶτο μὲν μύϑοισιν οἰ ήκουξι ὀδοξ᾽. 
Βρύξδσφ' κἡκάσμοϊσιν τῆτηντι όσα: Ἐν ΣΟ σὲ 

᾿ ἰῷ Ἴῳ ΟἿ ᾿ μι ΤΊ ὙΣ ὧι 

ΨΥ οὐν ων ΄ ΄σ ΡῪ ᾿ 

νὐ ὁ. ι ΚΤΙΝΝ : ΡΨ ὑΦΊ εν: 
Α. - 

᾿ ΓΠ πιὸ", ᾿ 

“9 οπϑ 

ἔ; » μ᾽ ένα ἡ Ὁ Ἐφ 

Ἧ τοὖθις ᾿ 

δ᾿ ζ8ς. ϑ8εἃ σοητΓᾺ Ἰᾶτπι ἀϊξῖο5 Αρί νει ας Γυδος εὐ δα μία ῃο- 
Ῥ15 δυχ πὶ ρΥαεραγαιίε, Ὁ], Ὅσαι Μεμοΐδιις, Τϊοίσυτί, οἵ 
ΔΡπανιάαο. Ραυάςπι ταρίουςῃ ΒΟΙΡΙτο Ἐχοθρογῖπε., εὐ σὰπὶ 60 

ταῦ. 

κὰν δ νρβθθς δ ὦ με ΤΡ 
ν : , τεὴν ᾿ 

534. Χεῤδαίεν ἴῃ ΤἬταοῖα,ς 
Οὐοὐπὰ. νοσααΐέ ρτοιποπίο- 

-χίαπ), ργορίεν ἔοσπιδα {ππ|}- 
1τπάϊπεηι: Ἡετγοάοίας “(Δ]- 
Πορα: ἐν Ἐλεοῦντι τῆς Χερσον., 
γήσα ἐσὶ ΠΙρωτεσίλεω ποίφος καὶ 

πέμενος περὶ. αὐτόν. χερσοίϊον 
δαΐοιη ΡῬ΄Ὸ χερσόνησον ναὶ 
Χερόνησον αἀἰκτς φαοπγαάπιο- 
ππὶ χέρνησον ΑΡΟΙοπίαβ. 

535 Αλλ᾽. ἐφ) Οοπῇσιηδί 
᾿ἧξ ἰὰπάθπι Οαῇαπάτα ἴρε 
φοτία νεπέυσι 88 Ἰοῖια δυχὶ- 
ἴῃ; 15. ἃ ῬαΡΗνΥ 5 ὈΥγ τηϊτις 
ψοσδίυσ, ἃ ΤΊ αν 15 ΡΤοπΊΔΠ- 
τους, 4 Ομις εμδαμανι εἰ 
ἊΝ ΟΝ ᾿ντ᾿ 

᾿ Ἶ Ἔρυΐαα ξαοτῖπε, τΏ τηριῖο, φοἸοφιιὶς ἀθτρία ἩΒΘΒῊΝ 

ἀπίον ᾿ϊοίσαγος βξς. 

ΕΧοῖ- 

-“ 

ἐνενψμμαμομαλψε ες Ῥαεῖ: 
ἄεπι. ψαίξαξοτίς5 ςορ: ποιηδπ 
᾿ῖς ἀφαῖ]ας. ἀρ" παύνάρεμν 
1ἰσεραξ δεϊαπὶ ἴοσο : ἢ 

-ΟἸΝοκχίδια, μφᾷροω τᾷ 
ἈΝ. της. 4: 

Ῥοβαιαπι. ἀρίθαν τ᾽ δυνῖ,, 
Ῥατγὶς . ποίριτο. δοςθρίτις. 8 
Μεποῖδο - (απο.  δἐΐαπὶ ἃ 
ιοίρανς εἴ. Αρῃαδυίάϊς νέ 
Μεπδεῖαϊ σοσ πδε 15)  ἰθπαπι 
ταραοσῖί, τππὶ ἀοὐπάε, ΐ 

ἄας. οχοιοῖταν οοπξοπεϊο,. 
“540 πεσεδνοάποτε μέλλοντες) 
ἴα, πιθξα!5. Ροτίξατί" σδεαϊ- 
Ὅπ5, νὲ ποχ Ὄραπου Ὗ 

540 



ΟΘΑΆΑΘΘΑΝῸ ἘᾺς 

Ὁοίυθηϑο ῬΌΪΟΠ σα ΓΒ τδοῦμ [ἴπ5.. 

9χ 

ἐν 1 (᾿ 
Σ κὐ 

Ὑ δγοίαπι ργοηλη6Πη5., ΟΠ Θυσ Βοη ΘΠ σοὐ ΠΏ, Ὁ 
ϑοά οἵ ργοξοξζο 4υϊάδη,, ᾿οἴίαπῃ Ῥγϑθίου. ναὸ 
ἸΝΟδΙ5 δἀϊυΐοτ ῥγοριυ5,, ΒΥ πηηϊαβ..  .. 
Πδε5 ΡῬγοιηδηζηοιβ ΑΘΕΠΙΟΡ 5 τ κυρ ἄμμῳ ΚΑο. 
Ουἱ, φασηι ΘΥΓΟΠΘΠῚ ὀοτυλασιμλβιριβνν ς 
Νοχίαμη, γαβαζογθηη. ΘΟΘΘΡΟΥΙΏ, ἰ ᾿ εἶδα ΔῊΝ 
Οἷι στγαιία {ἰηξ οὐ τ ιοιθηάα ρα τατί, - χκοων 
Αἴφιο ἴῃ Ἔρυϊο ας Οδγθα δυ8: κὰδ ΧὩ 

Ζ ἐθαπμ 1115 Π]οΓΟΪΠΠ᾿ εἰαδαθηι ὁγάριπι,. ὡς 
αγαια οἐοιοε 1η. Ὠ] θα ἰς ρϑ ΚΑ ΘΜ οΑλοδς ὁ ἴαχε 

811. "- 

Αο Ργίπιιπι 4υ: 46 πηι γον ἰηΐοΣ [6 πράν βηΐτα 
ΜΜογάθδυῃίξ, σοπμῖοι15 ΘΧαρογαί :- 

ἃ 
» τ Ροῇ 

ν. 544. ᾿Ας Ρυηστη, αὐ! ἀοήη νου θ15 ἽΠΈΕΥ ἴα Βείδαδαπεν. Δεϊπάς 
Πιοίσανι ἐς Αρματίἄας ρυρπάθαης πα σθηι, απο Ιοίςα 
ΑΡΒανιάλγιιμα οοπ ΟΡ 1η 49, ΡΠ ΘΟ ΘῺ εἰ ΠΑ1Γᾶπ|, δι τἀρπουϊηῖ; 
ὶ γεγο φ85 ποΐφης 115 οοησεάετε, 418 Ἰ9]ΟἿΘΟΣΙ ἐδταπι ρᾶ- 
{, Γεὰςῖρρο, ἀοῃᾷ (ροηίαϊια ποῃ ἀεάορτιηζϊ,, 

540 ἐπόϑεςα) ΑἸ Ιαρσαπε 
ἐπόθητα, δοάθῃι ρ86πΠ6 δη- 
ἴα, [εἀ ἀἐπόϑεςα νιάεζας ἴοτ- 

᾿ Ἅϊ15. Εἰ οςοὐά, ἐγῖρας ὙΥ1- 
ἐοθούρ, Ῥεγράπιοητις Παδεΐ 
ὠπόϑες αι, τεϊϊχαὶ ἄπο ὠπόϑη-, 
τας Κ. 

542 οἰςεργ}) πος Βοπὶ 
ςοπίμπϊοπίθπι {Ποταπὶ [βου τῇ- 
οἴ8Δ. Οτάρσοβ. Ἰαρίτον ἴῃ Τγ- 
οἷα ἐοϊοθαζον,. ΨΌΙ ϑέγάθο 
τηοπίοπν Ογᾶρτπι, ροηΐί. 
Ἡοτλίωας : 

-- κα Ἐγηνβαπείι 
οϑημίςαηΣ υἱτίαῖς Ογαρέ, 

543 κολῳὸν) πάςδ. ογτέμπ, 
αΐα Ὀϊοίςατι! ἢΠ165 Τιδυοῖρ» 
Ρἷ, ΑΡΠανιἀϊς ἀείροπίᾳς, Πδἑ 
γαρυξταηῖ, ποη ἀαέϊς ἐς 
ΠΊοτο ἴοοοτο Γροῃί] θυ: 4ο- 
Π15;. ααοά αυπιη 1115. ἐχρτος 
Ὀτγαίςπε Αρμανῖάδο, ἱρῇ Βο- 
νε5 Δρῇατεῖ ςἰαπὶ αὐ᾽δέος 
84 Πεπεΐρρυτ ἰοςο (ροηία- 
᾿πιπὶ αἰτα]οταπί. ἨΗδο τὸ 
ΠορΠΙ ΔΑΡαΥ ἴάας ῬΙΓΟΟΙ. ΠῚ 
οὰπ| Τἱοίςανις ἱπίτιοτο, πο- 
Ἰρπίθα σϑρίοῦιθτι5. οοπίορτί: 
διὰ5 ΠΌΡΟΓΟ. ΑἸΐας ςοπίρη-. 
[ἰοπΐς Πυϊα5. σαμία5 Παθοῖ 
Αροϊοάοτσις, 

546 
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Αὖϑις δ᾽ ἐναιχμάσεσιν αὐτανέψιο,. 
᾿Ανεψμοῦξ ὄρνισι χροισμῆσοω γάώμες - 5. ᾿ 
Βισαρκλῶπεδις ἑρπῶωγος τε συγγόνων ὁ "ὁ 
Χρήζοντες, οἀλφὴῆς τῆς ἐεδνώτα δίκην. 5... Ω 
Ἢ πολλὸὼ δὴ βέλεμνα Κνηκξίων πόρος 11... 
Ῥιφώτα λας ογετῶν ἐπόψετη, ὃ θὃΘὃΘὃϑΞξ 
᾿Ἀπισὰ καὶ ϑΘαμβητοὶ Φηραίοις κλύειν. 
Ο μὲν, κρανείῷ κοῖλον ὁτάσως ςύπος 
Φηγϑ κελοηνῆς, ̓ διπτύχων ἕνα. φϑερεῖ, 
Λέοντα, ταύρῳ συμ βωλόντα φύλοπιν. 

ἀῤῥήξας βοὸς δ ἀὖ σιγύμνῳ πλεύῤ ἐν 
Κλινέξ πρὸς ὅδας. τῷ δὲ δευτέραν ἔπι, 

ΦΉΣ τ ρν ΠῚ7- 

ν, 550. Μάᾶρῃᾶ εἰπὶ ρυρηᾶ οὐἷς ἴῃ Γασοπία, 1485 οπίιη Οαἰξογεηι 
ὦ Οροάες, 481 σὰππ ΓΎποθο ραρπαῖ; ῬΟΪχ δπζοιι ΠΥ ποριπη 

546 οὐταὐέψιοι) ΠΑΡ δτι-" 
ἄας οὐπὶ ὈΙοίσυτ5. Εταπξ 
Ἐπὶπὶ ΤΎΠπάαστιιβ, ΑΡΠδτθαβ. 
εἴ μΘαςῖρρας, ἔγο5 ἐταΐγεβ, 
ΘΟΡΥπας ἀἴοῖε Τοαεῖρρὶ ἢ- 
{τὰς ἅπας, ΡῬΠοΟθεπ εἰ Τ|αἱ- 
ΓΆΠ|. ᾿Οὐρπιαίος ἱπίο! Πρ ς 
Ὀϊοίςατος. 

540 ἀλφὴ:) Ηδες νοχ 
εὐπὶ δἷς οπηπΐπο ἀρι Τιν- 
ΠΟΡΠ το ΠῚ οσσαϊταῖ, Πϊς, 
εἴ ν. 1394. ςοπίεχίας ἃὉ- 
ἴοπι ρειίρίςαθ ἀοςοδξ, ἴῃ 
Ῥυϊουΐ νευτα ρὲ δαπὶ ἱπάϊςα- 
τί γαρεμην υἱγρὶπὶς (γπάδ εἴ 
᾿ΒοΠοΙαας ρον ψυλαάφησιν 
Ἔχρ σα ἴπ ροδετυίουῖ, φηδε- 
“έν, τιοάμην χηαογοπαϊ υἱ- 
ἔμ, ἀυ8ο6. ἄπαε. ποίΐοπος 
νἱάἀοπέιν οΠπἘ ποπ πιοάο 1πΞ 
ἴον ἴδ, γ ΓῸ ΠῚ δἰΐαπι ἃ ΡΥἷπιᾶ 
114 ποίΐοπο. ζάαβο ἴπ 1.6: 

χὶςῖβ. τϑρογιέαν). ἀϊπετίδε: 
ΠΟΠ Δ᾽ 16 πππὶ οτὶξ, δᾶς πος 
Ἴοςο ἱπίον {8 δοηξδέγε, εἴ 
σαπΠι ρυϊπηατῖα 1 σΟΠοΙ]18- 
το. ξᾶ4πε τὰ ἢῆπο ἱρίβπη δς- 
συγδίϊας. 4πᾶπὶ ναϊροὸ ἢΐ, 
ἀεῇπῖτθ. δει σοι ἀείςθησιε 
δος νοχ ἃὉ0 ὀἐλφαίνω, 4υοἀ 
δχροπαπέ ἑἐηποηϊο; νπᾶθ 
οἰλφὴ εἴ ἡπποηεῖο, ἴδα ἐπήθη- 
τη. Οὐππὶ ἰρίταν Το: 
ΡἤγοΟΠ 68π| νἱπγρθὲ ῬΥ ηΉ» 
ἀε γαρτῖι υἱγρίπμπι, δὰ 4 Ὸ ΘΠ 
ΟΡᾺΒ εἰ τηᾶρπα ςοδἰἰἀϊζαῖο, 
το Ππαίίοποι, οἵ ἀρρατγϑτῖ- 
0.5, ΠΟ δπίε [πΊρι5 ργοάδ- 
ἴα σοηἤΙ πε, απξ 'η ἱμίο 
δΐζα ἱπιρεάίαξανς Ρεύ νῖπη 8π| 
πο ἶ πῶς σοηΐγαῦίαβ, οἰδέγοο 
ἄς τος υἱτας πε δηξαπαε, 
δά πὸ τορθιϊθπέοβ πιο 8 
(ΟΠ οτα ᾿πσοηΐ τεχαϊγιταν, 

νί 

.4... ὍΘ ὦ 
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Ῥοΐ γόγο ρυρῃαδιπὲ σοΠ ΟΌΓΙΗΙ, 
Α ΤΟ τ η15 δ 015. Ργορα το παρέϊας 
ΨΊοΙΘητας ΓᾺΡ Ι Π56 16 ΘΟΡΠΔΙΟΓΙΙΠΙ 
Ψοϊοηἕος, ἴῃ ταρίιϑ ᾿πἀοΐαι! ΓὰΡΡΙ οἴ 111. 
Μαυϊία οσογίρ ἰᾷσαΐα Οπδςαὶ ἢπιθηζπι 
Αφυπ]ατιιηη, ιαξξα νι ἀθδι δαάδεϊα, 
Τπογϑθιῃα οἱ Παροπάα Ῥμθέδθις διάξει, 
ΑἸξοσ φαϊάθπι οαπαπιπη οογην ἔΘΓΙ ΘΒ {ΓΠΠΟΊΠ, 
Οὐοτγοιϑ πίσταθ, σϑηιπογίτη ρογάθί Δ] θυ η1,. 
ΤιθοπΘ ΠῚ ΟσΠ1 ἴδ αγῸ ῥσυαθὶ πὶ ΦΟΙΠ {6 Γ6Π1. 
ΑἸτογ αὐΐθη νθηαῦα]ο ἰαΐοτα τιπηρθης Ὀοα 15, 
Τῃ 1οἱπη) ργοίϊϊοσηθῖ: ἴῃ ππο νϑτο Τοουπάμτη 

πη. 

διιηΐ ρτοίξενηει, ῬοΊ]υσοπὶ ἀδηίαια [ἀ45 ποιὸ 1ξξὶ Ρετεῖ, δἵ- 
Τερίᾷ ἃ ρϑῖ5 ΑΡΠ τοὶ τὰ. 1]0 ΘΟ] ΠιηΔ. ᾿ 

νῇ ναττοΐίας χη αί: ᾿που]οη- 
ἴογ ἀρρᾶγοξ. ποίζοπεπι ῥτὶ- 
ΤΩΔΥΪΔΠῚ τὸ ὠλφοκένειν εἴ οἰλ- 
φῆς ποπ εΐς Ππιρ]ϊοιίοσ ἐπ:- 
υεμῖγο, [δὰ οὑπὶ δἀάϊζαπηεη- 
ἴο αἰ τοῖο ας [0]]1671ον ἱημμθη- 
γε, δάθοσῃε ποη εἵΐε ϑυπο- 
ἈΚ ΘΥΘΙΣ τῇ εὐρίσκϑιν ὁ ξ4 Ρο- 

(5 τῷ μηχονᾶσϑοα,. Οποά 
[άεο ΐς πιοποῦα νιἀπ|ὶ εἰ, 
νὲ ἱπάδ 1μοχὶςα γαϊαννία 
Ἔπηεηάατί ΡοΠηπί, Κ. 

550 Κνηκοίων) [1,ἀςοπίδὸ 
βααὶῖ, 84 απεπὶ Ρῃσπα 
ςοπηπη δ. ῬΏδγαθος ποπιΐ- 
πὶ 1ιδοθηᾶβ, ἀπαηλαῖς ΡΠΟ- 
τὸ ἢξ Ατοδάϊδο οἰυῖζαβ ; 
πᾶπι εχ Αχοδάϊα ρτοΐεδιὶ 
Ρεΐπιαπι ἀϊοσαπέων ΠμΆ οΠας. 
553 Ὁ μὲν) 1485 ; 15 ἜΕΠ1πὶ 

Οαἴξογεπι οὰπι υγησθο ρὰρ- 
παπίεπι, οςοἰἀϊΓ, δείδης 

4αετοὰβ ἐγαποιπι, 4 π6πὶ 111 
ἴα ΠῚ ῥῬγὸ εἰγρβο ργϑείβη- 
ἀεθαὶ: μδτας, ΕΠὶπῚ δρυὸς ἂν 
ςελέχει . ἡμένος » νῖ οαπὶΐ Ρίπ- 

ἄάτις. ' 
556 Ὁ δ᾽ Ὁ) Ῥοΐωκ, 401 

ΠΥπεέθαπι Ρτοίξεγητ: Ρο]ὶι- 
ο6πὶ ἀοϊπάς [ας ἴξει! που Π- 
ἄο (πμαπὶ ρχῖπιο (ὐφίζοτοπ 
Ροξϊοταῦ ἀρ ργθα ται, αὐτορία. 
ἀε. νἱεῖπο ραίτϊς ἑαπιυΐο 
οΟΙ πιπα; Παυϊάδθπὶ Ατν- 
οἰαθαπι ἐδρα]οτιπι ἢϊς ῥτὸ 
Τισοοπίο {ππιῖΐὰτ: εγαΐ δὰ- 
ἴεπΠΊῈ Αρματεῦς παίϊοπε 1,8- 
ζοῃ, 

550 "Αγαλμα) ΕΪεσδπεῖ. 
ἤἥτης ΡΙπἄδγαβ: 

Ἔ»9εν οἱρποίξαντες ἄγαλ 

᾽ὟΜ αἴδα, ξες ὃν πέτρον, 
Ἔμβαλον φέρνω Πολυδεύ -τῷ 

- Κερρ, οἰλλ᾽ ὥ γεν φλοίσαν. 

ἅπος 
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Πιληγὴν ὠθαμβὴς κριὸς ὀγκορύψεται,. 
᾿Αγαλμώ πήλας τῶν ᾿Αμυκλοήων τάφων: 
ὋὉμϑ δὲ χολκὸς καὶ κεραύνιοι βολοὺ 
Ἰαύρους καταξανβδσιν, ὧν ἀλκὴν ἑνὸς 

56. 

Ουδ᾽ ὁ Σκιαξὴς ᾿Ορχιεὺς Γελφόδιος 
Ἐμέμψατ,, ἐν χάρμοησι ῥοιβώσας κἔρῶς. 
αἱ τοὺς μὲν ὥδης, τὸς δ᾽ ὀλύμπιοι πλάκες 
Παῤ ἦμαρ οἠεὶ δεξιώσοντοι ξένους, 

ϑίτους τε καὶ φϑιτές. 
4 ᾽ 

Φιλαυϑομαήμους, οἱ 
Καὶ τῶν μεν ἡμῖν εὐνάσει δούμων δόρυ, 
Βοηόν. τί μῆχορ ἐν κακοῖς δωρόμενος. 
Ἄλλων δ᾽ ἄπλατον χειρὶ κινήσει νέζος, 

Ὧν 

ν. 56ο: δε ποη τποάο ῬοΪΠχ Πιρονίζοδ ξοττο [δ ἀεξοπάες, νεγιπι 
ὀτίατη Πυρίτον, πᾶς 1ὅδς ᾿πηριοταζε ᾿πο τα 5, δαϊῖης ἄϊιο5 Αρμα- 
γἱάας ῥγοϊξειμεῖ; ε 415 1445 τάπὶ ἔογεῖς ἔιογατ, νὰ τρίς 
ἊΡΟΙΪΟ εἰὰι5 (ἀγίττα5 (οηΐοτῖς, οὰπὶ ἀς Μαγρεῖῖα, Επεηὶ Πἶϊα, 
ηῖοι ἔξ ςοπτοηάεγοηΐ: 

πος νετίας ἴἰὰ [πἀϊθαπάϊ 
ΧΡΥΪπι πιὰ: Ἀ 
πᾶς σοττγερέτπι ἄθότις [ἢ- 
ξεσιάπι, ἰδθαοπὶ Ρ δ ΓαΠΊ, 
Ῥεδαβ ἱπ Ρο εἰς ἀρο: 
γ6, [8Ππ1δ πὶ Οἰἴτὰ πΊ8 [{Π|- 

Ὑπεοοτῖξας φθοφας ὨΙοίςα- 
ἀἷθ ποη Πιπὰας γεπαῇε, 
Ἤ γοῖρ ὃγε ξάλαν Καφαρηΐα 
᾿ς ἐξονέχεσαν ὦ 
Τύμβῳ ἀναῤῥήξας τάχζως 
 Μεσσοΐνιος Ἴδας, 
ΜΜέλλε κασιγνήτοιο βαλε 

᾿ σφετέροιο Φονῆσ. : 

 δΑλλοὶ Ζ εὑς οὐκί μευνε, χερῶν 
δέ οἵ ἔκβαλε τυκτοὶν 

Μαρμαρὸν, αὐτὸν δὲ Φλογέῳ 
ἀν συνέφλεξε περαυῷ. 
ἘδΙΙΦαΔπῚ Ραρπαε [ἘΓΪΘΠῚ, 
ποη Οἴμπῖὶπο ςὰπὶ ποία 

σοπαοπὶεπίοπι, ἃραᾷ ΠΠππ|; 
ἄπϊ νοϊεΐ, νἱάεα, 
δὅόο Ὃμβ δὲ) Ιαρϊξοτ, 

δοήἠΐρεξξα ΙὯ46 ἱπιρϊείαίες 
41 ραζεναπι ἱδΡΌΪοΓαπὶ 
γἱοϊαγοῖ, δα πιῖπς ἱρῆιπι νπα 
ἐππὶ τγαίτξ ρεσοῦπε, ΡΟ - 
6 ἱπίοσϊπι ἔεεγο τὸ πΊ ἄρϑη- 
τε; ἷἴς δηἰπι {προίίζεες το: 
πιδηΐεγαῖ, ἐς 

561 ἕνὸ;) Ιά8δ . ααϊΐ σαπὶ 
Ἀρο! πε ἀξ Μαγρείϊα; Επο- 
πὶ ΗΠ1, (Εσ τεῖς ἐδ πεδπάϊε, 1ά- 
πε νἱοτία ἀιδῖα. Ῥτορετί, 

ἽΝδη Ιάλε εἰ εμρὶἀδ χμδη- 
εἰν αἰἰοταλα Ῥαδενο 

᾿Εποπὶ ρας {Πα Πἰττο: 
γδά ΦΑΣ : 

ϑοίαίτος Αροῖ δ 80 Ασοδάϊ- 
δ.5. (εἰξ εηἱπὶ θεῖα Ατοα- 

; ἄἀϊας 



ΟΑΒΘΆΑΝΡΒΑ,. 

Τηϊγορί ἄτι. 1ξεπὶ ἀγὶ85. τηουεοί, ἜΝ ᾿ » 

Οὐοἰ απηπδηη νἱδγαπ8 Αμην οἶδοὶ. Περυ]οτί, (ὦ ἐχρ 
δι αγ} δὐΐθπι ἔθγγαμ οἱ ἐξειι5 ΓαἸτ ποῖ". 

Ἴδιτο5. οομίθγοηΐ, ΒΟΓΒΠῚ γηϊυς νἱγθα . 

ΝΕ ϑοϊαίτο8 φύϊάθμα, Οτγομίθαβ. ΤοΙρμαίιις. 
(σῃίοθηῇι, ἴῃ Ραρηδ: μταίο σΟΓΠΩὰ.. 

Ἐτ ἢος υϊάθπι, ἐπξαρπειθοι: Ἰ1οο. γΘΓΟ. οοεἰοβες ἴθ. 
Β᾽ η65. 

ΑἸτοσγμὶβ ἀϊοθας τῶν ἈΡΕΤῊΝ νι 

ΕΣ 

ΑἹ ὁ «ὐὰ 

Ἐταίγθηι δηηδηΐθ8, ΠΟΤ 65486 οἵ ἱπηποτία]65.. ' 
ΔῈ: που «ιβάδῃηι ποθ ὶ5 μά τη Ταρϊξον Ἰορίθῖ, 
Ῥαγιαπι χιοἀάδηι ργαθίϊαηβ ἴῃ Ω18}15 ΤΟ] ματα : 
ΑἸϊοσπὶ ἀπίῃ Ἰῃτγαξξ Β1]θ τη, ΠΟ 10}: δ 6ΠῚ, 

. 
τος 

- 

ν. ζ64. ἨοΞϑὶ ἰσϊτῦν. ἰπξέγηιϑ, ᾿ἴοο νοῖο ἀϑιοίδθνου γα μαδεθπξ 
τ ἈΦ ΌΙ αἰτουπαἴλλν ΟΥΘΏΤΙΣ εἴ οςοἰάοηῖ. 
ν, σ67. ΔΌ 15. Ἰοῖταν ΒΟ 5. Ὑγοιλμῖ5. Ὠ1Π1] οὐὶς τποτιθπάιπῃ, ςὰ 

ταηῖο ΡΪ115 ἃ ̓ ρΑδτεσὶβ Οταθςῖβ, 401 φυϊάδηη ΠΟΡῚ5 αἄθο ΤΗΝ ΠΡΡῚ 
ἴαητῖ, νὰ 608 πϑ Απλμβ. αυϊάφηῃ, ΓἈ πΠοβοηὶβ Β]1π; αάδτυςοτε ροΐς 
ἢτ, νὰ ἀρυὰ ἔς ἴῃ Ὠεῖο ᾿πίαϊα πιάποαητ, ετῇ ρνοιαίττας ἴῃ ἰρίος 
ἈΟΌΞΗΣ 8ΠΠῸΒ ἴΟΥῚ ΘΟΥΌΠΏ ἘΧΘΤΟΙΤῸΣ ἸΑπγιιπν ν]έξιιτα, ἀπθητι8- 
ςυὔηαας ἀοπλιτ φούθτα Ἡπιποτιθ ἢτ, αὶ δὰ ἱμβρμαι, (θειι. 
Ἀυυσιαιῃ, Νέϊο ἤπη]επι) ΟὈΤΩΠΙΟΥΔΙῚ νὰ δὰ 

ἀϊας τορο) Οτομίοθυις ἃ [(ὰ- 
ὡοηῖθος ὀοϊξέας, ὙΕΙΡΒα: 
ἤπβ α Βοεοίίς, φιδπηϊθαπι 
ἮἯϊς Τιλφάσιος τη4}1πΔ έουπ- 
ἄππι Ῥασίδπ. Ἰεσετε; ἢ1πά 
δίοη πὶ οεΐδην "Ασοβάϊδας, 
δἰ ὐνλις γί ἴη88 ἀϊσείαν.. 

Κικὶ τὸς μὲν) ἌΡ ιαν!- 
μι: 1]: Ῥιοίςσανοϑ, 4} 8]: 
ἴεγπῖβ αἰ σδα9 'π ἐοεϊο, νὲ 
ποίαπι εἰ, νϑναπεωτ, 

δὅυ Ὑλλλών δ᾽ Θιδεοο- 
ξαϊη. ααὶϊ πηᾶρτο ΠΏΠΊΘΓΟ 
84 Ττοϊαπι νεπιθηΐ. Κῃοθο- 
Ἠΐς ΠΠϊας ΙΑ πΐας, τεχ 61}, 
4] Οἴδθεοος δᾶ ἰηίιϊαίη 

[πᾶπι ἀρρε!!επίος. ἀοεϊποτο 
γοΙαῖ, ἀοπε Ὑτοϊὰθ οαρίδπϑ 
ἄὯδε τ ΠῚΡῸ 9 ἃ 4115. ργαείτεα: 
τὰπ|. ααοὰ εἴὰΐ ᾿8ηποτιπὶ 
δδιἀϊαν νοι Γεῖ: ᾿πίογιπη {ἃ 
ΨΙΠΙ, ὁ υπιο δεν ὁ] εἰ φαεῖ 1]- 
15. αὐδατῖπι Γὰρρεαϊταξαγαπα 
ῬΓΟπη: θη. Ὀιδγς γέτο 
Ῥιοήμ 5 εὶς οὐϊάπι δὰ 
δαϊπηρίς Ἐχίτεπηο [δουπάο: 
Οετογ ζγτημόησα,, ΟἿ η1) 
αἰϊαχηὲ Πδὴ πεοοβαγία Απὶμξ 
δΣ εἶπις ἤΠαὲ ρυαοδηογε, σηπὸ 
Ὁοποτγορο ΕΣ εἰὐπίήαο γεῖ!- 
β]οπὶς πη τε ἡπεηβογαὑηηὶ 
ΣΉ. 

574 



96 9 ΟΥ̓ΟΘΟΡΗΚΟΝῚς 

Ὧν ἐδ ὁ Ῥοιῶς δις εὐνάφον μόος“ 60 τργὸ 
Σχήσει τὸν ἐννέωρον ἐν νήσῳ 'χρόνον, ὙΠ ΜΕ) 

1: ἢ ; 
Μίύμνειν ἀνώγων, ϑεσφάτοις πεπεισμένου, 

Τροφήν τ᾽ ἀμεμφὴ πᾶσι 
Ἴσκων παρέξειν, Ἰζυνθίαν 
Μῴμνοντες ἡλώσκϑσιν Ἰνωπβ πέλας, 

᾿ ΄ Ϊ ᾿ φΖ - ᾿ 4 ν᾿ Αἰγύπτιον Τρίτωνος ἕλκοντος ποτόν. Ρε 

τ ἐνπτύχους κόρας 
ὅσοι σκοπὴν 

᾿Ας δη-Πρόβλαςος ἐξεπούδευσο ϑρασὺς 
Μυληφάτε χιλοῖο δοιδαὶλ 
Ἕρπιν τε ῥέζειν ἠδ᾽ λοι 
Οἰνοτρόπους Ζάρηκος ἐκγόνους Φάβας. 
ΑἹ κου φρατᾷ βέπεινων ὀθνείων κυνῶν 
Τρύχεσαν ἀλϑθανδσιν, ἐλϑϑσού ποτε 
Σιθῶνος εἰς ϑυγατρὸς εὐναςήριον. 
Καὶ ταῦτα μὲν μίτοισι χαλκέων πάλδε 

ἔωὰ γδ᾽ 

ευτρίας,. 

Φοαῖον λίπος, πρὸ ὦ 

580 

᾿ Στρόμ- 

ψ. ς7.7. Νατι ἢ]145 [πᾶ5 (65, Οὐμο, ϑρούπιο, εἕ Εἰαίάθιτι, ἃ Βαες- 
τς 6δὸ Πάθετο πος, νῖ νὶπὶ, ΕΠ πηθ πα, εἰ οἷοί οἤϊσοῖε, αυδητιτν 

Θαἀδθιπηῖ, 

574 Κυνθϑία) Ὧδεἱ:ς 'νηάς 

εἰ Αρο!ο Ογπιεῃΐας. [πο- 
Ῥὰς Ποῖ συῖας ίεα ἔοΠ5 οἰ, 
41 νπᾶ οὑπὶ ΝΟ ἢαπεῖθυϑ 
Ἐτεπὶς ἱπογεπηθηέιπι δοοὶ- 
Ῥἷξ, νὲ εἰ ΟΙερίγάτα, ἔοῃς 
τοῖς Αἰςαα: νπάς. ογοράϊ- 
ἰὰς εἰ οσςυ!απι 80 1110 οτῖς- 
ἱπ6πὶ ἄποέγθ. Ῥχοθ]αίξας 

ἀϊᾶας εὐ Βασοπις, οἱ ἀπίς 
νἱίες ριυπιϊπαπίες ἤαραί [ἃ- 
οὔαπι; ἰάθη εἴ διιάαχ νοσᾶ- 
τὰν ἀκ νἱπὶ εβεῶᾶ. Ὃσείο- 
τὰπ) ΒάσοΠα5, νί δά Πηῖο- 
τἰαπὶ γεπίδπηαβ. ΑΠὶΐ, αὖ- 

νεΐητ, Ροῆίπε. Αταις Πδε ετίάπι τειιογά αὉ Αϑαπιοπιποης δά 
ΣΝ εἰουσνῆμρότην ὁ δι οῦπι αὐσοίπίαθ, ἕδιηοπι (ἀγαθοὶ οχοῖοιταϑ 

περοεῖς, ἐσῖδας ΠΑΡ 5 (Π46 
Οεπο, ϑρεγπιο, Εἰαῖθ νοσα- 
Ὀαπέίμν) πος ἀοπαπι εοποοί: 
ἔεταί, νέ, φυιδπάοοππιφιε 
γο]]επί, υἵπαπι, ἐγϊτίσιιπη οἴ 
οἴφαπι Τπρρεοάϊξατε ρμοήεηϊ, 
ἤπρυϊδα ἤπριΐα, ργουῦΐ πο- 
᾿τηϊηΐς ἰρίαγαπι ἕεσοθας ποίδ- 
τἰο. Τοίΐαπι Πιἴοτῖαπι Ὀτραϊ- 
ἴεγ δριιά Ουἱά. Ὁ. ΧΗ]. ἀς- 
ζογὶρίαπι τορεσίθβ. 
ἕο Οἰνοτρόπα:) ῬἢδΌς 

ΔῈ15 εἰ 4 σοἰαπιθατιιπι σο- 
πεῖθ, Αρρεδιϊας Απὶὶ ἢ] ϊας 
αιιος νἱηϊΐξεσαθ. ἴσας ἀπίθα 

ΡΊ]ιοΘ- 
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᾿ ιυόγῃπι ποχαδ. ἌΕΌΜΗΝ δἸτυ τηἰἰρδη8 βαρε, 
πεὰτν 

Οομ θα δῖε, ποιθπηαῖο τῇ ἘΎΡῚ ἐδιηβὶο 
Μαπογα 106 π8, ΟΓΔΟΙ] 15 ρΘΕΓΠαΙο 5," 
ΑἸΠΟΠαΠΊΖΙΟ ᾿οπηπίβιι 

Ἰὰς 
Εἶν ἀπβαβεοιῃ ἔγθϑ. ῥε]- 

ΠΕΡ Ργαθδίξυγαϑ, φυϊουιηφυο ὉΡΌΒΗΘΕΙ ἴρϑσις 
ΕΤΝ 

Μαπθηῖθϑ ρθύεγγαθιιηΐ Ἰποραη τὐχίὰ, 
Αεργρείαπι ΝῚΠ γάμο πίθπ) ΠΖαότοΠΙ: 
Οὐα5 Ῥγοδ αἴἶι5 ατπιάαχ ἀοσαϊέ, 
ΜΜοϊἕαΘ αἰϊπποηῖθθ δοποι πη δ Γ 65), 
Ψιπυμη4α6 ἔδοθγο, δὲ νῃξϊοτίαπι ριπραδαϊποπῆ, 
Ψιηίΐογας ἃ165, ΖΑΓΘοΙα παρίθϑ: 
Οὐδὲ δὲ δχϑγοϊξι5 4 ΠῸΠῚ πιο ἀϊο 411 [41 Π6Πὶ 
᾿οηξοθείδοιη οὐταδαηΐ Δ ΖΔ η60, 
ἃ δ:}Π0η1846 ῬΓΟΪῚ5 ἀοσοάδηξζαβ ΤΒΡῸΪΟΤΊΙΠ, 
Αἴᾳαθ μᾶθο αυϊάθη) ἰαπλάϊα ΠατπῖῖδῈ5 ἀπ οὐ πὶ 

ἠδ» γοϊαπηξ 

ν. 84. δες ᾿ταηπὲ οπιπιὰ ἀπάτιπι ἃ Βαΐςο!θ ἂς ἀειπατὰ Πιηΐ; 

᾿ 

ῬΗοοπίσοΠὶ καροζρόφον πάγερον 
αἰκῖξ: ΠῚ παῖς. ρα ες αά 

᾿ Οεπαᾶος οοἰππηθᾶς δἰ αὐ 
εξ, ϑιίερπαῆιις 4αϊάοπι 
᾿Ανανής συϊαΐάδηι, τῇ χατρὸς 
χὼν οἰνοτέόπων τδπλἑ πηι: αισά 

ὃΠ ΟΧ ᾿Ανίς σοΥγυρίαιη ἀ ΠῚ: 
Ππᾶγ6 ἀξ σθαπη, ποίοϊο. ΑἸτας 
εἰ Π| βταπηπηδίϊουις Δωρίτ:- 
πῆς» μητέρος 2ῶν οἰνότρότεων, 

εἰ ΑΠπὶ! νχοσῖβ ἸπεΏ ΠΟ Π6Πὶ 
[πεῖ 74π| Ζατοχ ἀαΐα 
ἘΠοδοποπΙ ΡΟΣ Απίσπι. ἜΧ 
ΑΡοΙ πε δὲ τρία παίαπις. ἴῃ 

᾿ ΔΝ Χογοπὶ ἀυχῖε, ἀθτ9 ἀρροὶ- 

Ιάξαῦ ΕἸϊαυ τἀπὶ Απΐ:, 4αοπιὸ- 
ἄο. Απιρβίτσιο᾽ Ηοσου 8 Ρά- 
τεῦ οἱ ραϊαίας, 106 Κποβο- 
Ὡς Ρ]αγὰ πιεπιοσαξ δ Ό]Ὲ5 
ἴο], 259: οὐϊέϊοη!ο Οτάθοβδ. 

ΑὉ1 Αἱ κοΐ). ᾿Αραπιεπ,-: 
ΠοΙῖς δχογριτ {80 ἐπης [8- 
Βοτγᾶπίο. ΠΠἰα5 ΑΠΐὶ ἐπγάσϊξ 
ἀνοοοπάας, ὕδπὲς ἀϊοῖξ 
Οταθόόβ. ϑιεποηΐα ῥσγοὶαβ 
ζυῖς Ποοῖθα, ἀς ἡπαά᾽ξεαπι 
ε(ξ ἘΕΠοδίδιια. ρτὸ ἱπόπίο: 
τἴσπι; φαοά Α[ἑτεῦ δι σουπὶ 
παποαραίαν. Επὶτ ες νιὸς 
πάϊς ποπιιίῖ ἰῃ ὙΤΟϑ66, 

᾿ 585 
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Στρόυβων ἐπιῤῥοιζᾷ σι υαιαὶ κόραι 
θοὸς. 8 ναυκληρίας 

λ᾽ ̓οἰνώνυμοι κτέδς 

Κηφεὺς δὲ καὶ ἩΡΙξΑΝ 
Λαῶν ἄνακτες, ὦ 

Πέμπτοι τέταρτοι γοῖίοιν ἵξοντοι 
Τόλγων ονώσσης. ὧν ὁ μὲν, Λάκων 
"Ἄγων Θεροπνης, ϑάτερος͵ δ᾽ ἐπ᾿ Ὡλῴα 
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γα 

“590 
Δύμης τε Βέρομεοισιν ἡγεμὼν φρατξ. 

Ὁ δ᾽ ̓ Αργυρίππαν Δαυνίων πωγκληρίαν 
Παρ Αὐσονῖτιν Φυλαμὸν δομήσεται, 
Πικρον ἑτοώρων ἠϑέν κτὶ ἡ ἰδὼν 

"ἐέ 

Οἰωνό- 

ν. 386. Οημαγει ἀθηίαιιο δὲ φημ ΗΉΣ, Ῥγαχαμηϑ τ ἐξ Οερίιτης, ῬΑ ]υ 
Ἰσσοῦ ογε5, 1 Ογργαμῃ νοηΐθησ, {Π|ς φθέερν 5 ξαςοηὶα, ἢϊς 
δυϊοαὶ εχ Αὐαῖα, οσὐϊπηᾷι8. 

585 γηραεοοὶ κόρον!) Ῥάτοδο. 
δες, ἱπααϊς, ἴα {ππὶ ἃ [α- 
τὶς ςοπἢιταῖα, ὅ8:ς Ουἱά. 

--- οοτεγμην οοογοία [070- 
," τον" 

͵ 589 Πέμπτοε τέτωρτοι) 

δερενω τη] ΔΠΊΌΟ να πο- 

ταυπί, νίεγαθε φυϊηΐας. δυΐ 

φυδτία5. ἀἴοὶ ροίεοῖ : Π4Ὸϊ- 
ἄστη {το5 ργδοσοεγαπε, εἴ 

Ηἰ ἄτπιο ροίτοπη ἤπια] 4α]- 

πᾶγίπιπι ἱπιρῖοπί ΠΌΙΠΒΓΙΠΙ, 

ϑις Ηοταΐ. 
τ΄ δὲ φιααγίιροηεὶς ἌΣ ὲ- 

Ζφ1} 12111Π1π4 ἀρ(μη7.Ψ 
ὟΝΕες αἰϊεν. Οἴςοτο φαοάδπι 

ἴοςο. εἰ {ιποτοεῖτις 10, ΓΝ 

᾿ Οὐΐη εἰδραα Τοτγοηξ. Εππα- 

οἢο ἔς ἰορ θη π:πὶ οτϑάο : 
ΠΙμρν Ἰφμοε τα βιὶ ἀοίεναν 

μὲν ταπρηὑμε 

δολ {ρτοην ῬγΟΥ Πρ πὸπ 
υἱαῖ[)ε ργοχίηίς: 

Εχίγα ραγεϊςΐα τοἱ Ὁ ]- 
σοσαπὶ τορΐπα οἱ Ψεπας, 
ουϊὰβ ἰοῦσα ΟΥ̓Ρ 8. 

580 Ὃ μὲν) Ῥτνάχαπάεσ, 
᾿βδοοη. ὙΠετᾶρπε ντῦς οἷς 
ΓἈςοπῖδε. ὁ 

5090 ϑατερος. δ σερβεις, 
Αςβίυυβ. ἸΝΗοΐαπε ατιίεπὶ 
βταπιιηδΠςῖ. ̓ . "ἔτερος Ρτο 
ἅτερος ὈάΣΌᾶτα αἰεὶ, φιυδηλαῖς 
60 ΓΥΘΟΡΏτου., οἱ 4}11 φα- 
ἄστη νίαπίατ. ΟἸεπας οἱ 
Ὄγπια ὰπὲ γεθθβ5 Αςἤδῖοδο, 
Βυτὰ 4θοααο νι αποπάϑηῃ 
ἴπ Δεοδμαῖα ἔαϊ, Ὠϊαξιι τοσγᾶδ 
Ροίϊ αὐίοτρία.. 

592 Ὁ δ᾽) Γπρτεάϊειιν ἢΐ- 
(τουίατα Ὀϊοπιβαἷς, 401 εχ 
Ἀοίϊοϊία ΔῈ ξαρ 6 Π5, ἐπ Ὀδυ- 
πίαπη πε Δραϊαπὶ νοηῖ, 

τδὶ- 

ἢ 

" 
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Ψοϊυπηξ ἴθ 65 ρα 1146. ἑαγδίητπ,.. 
Οορθιις δυΐθηῃ οἵ Ργαχαὴλάογ, ποη πλΠ1ξατίϑ 
Οἰαῖῆης ἀπξξοτοθ, νογαση ἰρηοθῖ 65 ρΘηΘΓΘΕ, 
Οὐπὲ φυατε νοηϊθηξ π᾿ ἔθγσταπὶ ἀθα8 
(οἸροτιπιὶ γορίηδθ: αἰΐζοσ᾽ ΡῈ Σ Τ᾿ ἈσΟΙΪΟΔΠΊ ἴα 

ὈΔ1} τὸ 

Ὠποθη8 ἃ ΑΝΟΝ αἰΐον νγϑύο αὖ Οἷθηο 
Ἐπ Ὥγπια Βαγαοὶ ἀπέξξον δ χθγοιξαβ. 

Αἰμιθ Ατρυγίρραπι, Πααππίογιιπι ροί6 ΠΟ 611, 
Τυχία ῬΗγ]Διλτπὶ Αὐ]οηϊαηι εχῆτσιιοί, 
Απιαγδηὶ ΤΟοἱογιτη σοΟΠΙριοδέιι5. ΔΙαιογ 

ἰὐρῖν, τα Ν Ατ]- 

ν. ξ95.. Αἥἴϊαι8, Ὅίοτηοῆον, ἴῃ Τα} τὰ Αὐογερρᾶμι ντδεπὶ ἀρ ῬΗγο 
τη ἐοηάοτ; Ροίξαματη Τσοἰσϑ 1 ἅπ165 ντάονῖς τύ ϑστιηᾶ- 
{05.. ἢ. 6. οὐσποϑ, 40, Ρἰοατογιηι πιοτα, οἱ οῖδιι5 ᾿πμϊδηΐοθ5, 
ΠΕ ΕΉΩΝ Σ(Ἅ1ὰ ᾿ιοιηεααὰ, πϊάοϑ5 ΠΡΙ ἐἈοϊοηῖος αα ςο]ΐδιπ, 
νο τὶ Ζοῖῖμλ5, αἱ ταχὶ μα τα, ἢ 

1014 ὰς ἜΑ ΑΒ ων τῳ 
Ῥαϊτίαθ ἴπαθ σους ΠΟΙΠΊΠ16ΠῚ; 
πὰς Ατρὸβ Πιρρίοῖῆ, ἤαδ 
Ἄτρος σοπάϊάϊς, Μνῖ βηϊπὶ 
ἐγ 2 19}}: ϑίσαθο , ἐκωλθτο δ 

ἐξ ξαῤχῆς οἰργνροίπίον, εἰσ ἀργὺ- 
ρἰπο» Εἰ Τοῦ. νῦν ἄρποι; ἩΡΕΒΑ 

υϊάθηι ποπηϊηαπη πιαΐαίιο- 
πὲπὶ νοιαξαε5 σοτγαρίε δα 
ἐγ! ϑογαϊας. Αὐοπίθϑ: 
Ἄγρυνήραηι, οἰαγο με ΟἿΤΊΣ; 

᾿ς φξ τοπα ας Αγρος, 
ΟἸανίοῦ υγϑοηοπα, ῬαΙγΊ49 
φησ: [δἰ Ὀοτη ξα. 

ῬὮΥ Δ Πγ118. 414 ΠΡῚ νοπ, 
ποηάαπλ Ροία ἱπθθηη6, 
Θ610 οααΐάοπι, ϑέορ ΠΑ Πα πὶ 
Ῥῖο φύλαρεον ἰοροτα, πεύραμον; 

᾿ Δε4 πες μος δὰ. τεπὶ 416: 
4. 8Π1; αἰτῖς ᾿οτταν Πᾶς 4 τα 

ΡΟ πος ἱπαυίϊνεπάμμ γε] η- 
4αϊί πη, 

504 Πικροὶν ἑταίρων ) Ὦϊο» 
Πη6 415 [0611 ἱπ΄ 81|ὲς πιχυίαῖξ 
αἰσάπεανῦ (4 ἀπο ἀπ| Αὐῆο- 
ἔῖοες οᾶπαμη, ποὴ ΔυΙαπὶ 
ξοῖς ἸΠΘΠΕΪΟΠΕΙΏ) ΔῸ 4.115 1π 
ἀτάσδαβ, ΔὉ 8115 (495 ΕΓ γ- 
σορῃτοη [δατηῃγ) ἴπ. ογ- 
9πο5, Οϊάϊι ἢΐ8. αὐ Ὁ: 
ἴτὰπιὶ ἴδ᾽ ἱπίθεροηϊ: 

82, υοἱἰμὸγμη! “παῈ [1: οἷπ- 
ῥίαγηη! ζογμα, γεχπίγὶς 

: ποῦ οἵ) ΘἸ:ΟΥ̓ΜΤ)}. ([ε αἰ- 
δὲς ργολία οἰ σηῖς, 

Οδαίβη φαοηϊιε χα βουπιὰ- 
οπῖς δἰ άοτῃ Διᾶθ 65, Ῥγο 
ἑπτερωμκένήν τη δὶ 1Π| ἐπτερωμεέ: 

νων» ΘΙ σΠοηαὶ ςαἴα, " 

599 



4οο 
᾿ 

͵ ΄ “Ὕ ε ῪἊἤ 

Οἰωνόμικτον μοῖραν, οἱ ϑαλωσσίαν 

Υ̓ΘΟΡΗΚΌΝΙς 

595 
Δίρετοῖν αὐνήσασε, ποῤκέων δίκην, 

Κύκνοισιν ἰνδωλϑεντες εὐγλήνοις δομήν. 
Ῥάμφεσσι δ᾽ ὠγρώσσοντες. ἐλλόπων ϑοροὺς, 

’ ΄ 

Φερώνυμον νησῖδο; νοόέσοντοιε πρόμε, 
Θεατρομόρῴῳ πρὸς κλίτει γεωλόφῳ όοο. 
᾿Αγυιοπλαφσήσαντες ἐμπέδοις τομοῦς. 
Πυκνὲς καλιοὶς, Ζῆθον' ἐκμιμόμενοι. 
"Ὁμϑ δ᾽ ἐς ἄγραν καπὶ κοιτοίοιν νώπην 
ἸΝύχτωρ φελοῦντοι, πάντοι φεύγοντες βροτῶν 
ΚΚαρβανον: ἰοχλον. ἐν δὲ Γ ροιεκίτοιες πέπλοις όος 
Κόλπων ἰαυϑμοὺς ἡϑάδας διξύμενοι, 
Καὶ κρίμνω χειρῶν κἀπιδόρπιον τρύῷος 
Μάζης σπάώσοντοι, προσφιλὲς κνυζόμενοι, 
Τῆς πρὶν διρώτης τλήμονες μεμνημένοι. 
Τροιζηνία ς᾽ δὲ τραῦμα Φοιτάδος πλοίνης όιο 

Ἔςαι κακῶν τε πημάτων παροώτιον, 
Ὅταν ϑρασέϊο Θεροὶς οἰσρησῃ κύων 
Πρὸς λέκτρα. τύμβος δ᾽ αὐτὸν ἐκσώσει μόρε 
ἕξ ΄ - » ͵ 

Οσπλοσμίας, σῴφογοάσιν ηυτρεπισμενον. 
Κο- 

; , ; ᾿ ἃ 
νυν. 602. 51:1ὴ1}}} ποΐέξι δὰ νεπαπάϊιπι οχίθιιης, Ῥατθατοβ ἔπστοηξ, 

Ατάξοος αὐτοῦ ἀπηάριης, νὸ 60 [π᾿ ΘΟΥΠΙῚ ἔπι ἀοντηϊδης, 
οἵ ἃ τηδηῖθιιθ ξούπ τη ΡΆη15 ἘΠ] σαρίαης, νἱτᾶς ῥυίουῖβ πιὸ- 

᾿ Τ10}168. 

509. φερώνυμον) Ὠϊοπιό- 

ἄδαπιὶ ἀϊέξζαπι. οἴ δρυά 1ο- 
πἷππι ππαπὶ {πἴαπ. ΖΟΙ πα 

Ροῖτοὸ Απῃρῃϊοπῖθ ἔγαίγθῃι, 
Ραίξογοπι δστς τατ!, πο πλϊ πὶ 
εἴ ἱρποίμπ). ᾿ ( 

όο32Ώ Ὃὧμᾷῇ δ) Ῥείοειδιε 
αὐὐΐαπιὶ ἀϊαοἴαπι, 486 Οτδο- 
οος απιεπῖ, εἴ ὁΧ ἱρίοσι πη 
πιαηὶθις οἰ δυιη σαρίαπί, αἵ- 
46 ἴπ γείεαπι Ππιθις οὰ- 

Ὀεπί: Βαυθατος αἰιἴθπὶ ΔΓΕ - 
ἔξητατ, φαρά ᾿άειη ἐς οαηϊ- 
Ὀμς τεΐεσε Ασηοίεϊες, Ρυῖο- 
τοι νἰξεαπι νοςαΐ, 4010 δῆτα 
{ταηβίονυπηδέϊοπειη νίθθαπ- 
ἴὰγ. 81 ααυὶϊς πιᾶϊῖξ πασον- 
τος Οοπιεάθπξ Ἔχροηδί. 

'Ά1ο Τροιζηνία.) Μεποτῖς, 
οὨ ὙΤτοθζὸπα ἰεπῃρίυπι 
Ρῃαοάτα' ἀράϊεαυϊξ, {δου π- 
ἄππι αἰἴος, Αἰπεπὶς 'ἱπᾶγςε, 

ἰάψιθ 



 ὉΑΘΘΑΝΒ ΚΑ. ΤΟΣ 

Αὐυἰδὺς τη!ῆδηι Τογέθη), 411 τηλγιΠΔΠ}. -λτν 
Ἐαπάαδιπί νι} ΡΠ! οαΐογιΠ) ΠΊΟΓΘ, 
ΟΙογθὰ5 αἰ 4ὉῚ ρα] ογοσυ 5. 

Ὁ Ξ ε9 τῷ ὌΝ Ὥς 

οτος Ν ΥΝ! 

Ἐοίτια δαΐθη νθηδηΐθ8 Ρἐ ΠΟΙ ΌΠη βνυλ ἘΝ ὩΤ' 

Οοσποπλίποη] Ρτίποῖρίβ Βαδιξαθαπί ΤΌ] Δ ΠΥ, 
δὴ Πθα ΓΙ ον  ΠΊΘΠῚ ἐπχία. οοἸ θη οἀϊίαῃ,. 
(οτες φομρΡΙ Πρ πξθ9 [εϑιρηιδυς 
Ὠρηΐοβ πἰάοϑ, πΠΠ 4 0η 6 οί 50 ζῶτ 

ΦἸΠ1}] ρόγτο. 4 γϑῃϑίϊοῃ θη δὲ πο ὈΣΠΌΠῚ: δίξια" 
ἸΝοξξα ρτοῆοϊοοηξιγ, οππθηλ ἔπ ρ θη 65 
Βαγθϑαγαῦι τυγθδπηι. [64 1η ΡΑΉΨΟΝ νοῆιδυς. 
ΘΠ ΠῚ ἀοτγιηϊτογία (οἰ ἰξα. ἩΜΕ θα θα δυς τὸ ἸΑ 
Ῥοϊδηΐαπαια οἔ ἀθ ργαπάϊο ἐγυθιη ρα μῖβ. το τ- 
Ἐχ τπηδηῖθιι5 σαρΡΙΘΠΐ, ἀθ]ἀΙ ΠΤΟΣ Βαπηίθη60, 
ῬτΙΟΓΙῚΝ5 νυ ξξα}5 ΠΗΠΘΥῚ ΠΙΘΙΠΟΥΘ5. 
ὙτοοζΖθοδο: ϑυξοηλ νυ] 115. ΘΕ γαρὶ.- - 0 πῇ 
Ἑττοσίβ οἴ, {τ παπηααθ. ΙΑ Ἰὐετν, 741... Δπ 
Οταπάο ἐν ν.ν" Ιαΐοιπια οαη15 Πἰπλυ]αδιξας 
Αἀ οοποπδιζαπ,; το ΠΊΡΙ απΊ4υο ΠΠ|πη Ηορὶοἤηΐας 
Δ πιοσίθ [οταρθς, ΠΘΟΪ Ραγβίη). 

ἐκ ακν, ἐδ ὦ ὑο- 
" 

ν. ὅτο. δαί νετὸ ὈΥΓΟΥ 5 Το το εὐ δες, φιοά ΜΈ ΠΟΥΕΙῚ ΝΕ 
Ττοίατη να] πογαατ, 446, Πιης οἱ ᾿τατὰ, νΧΟΥΘΙἢ οἷπ8, Αφοία- 
ἰςαίῃ, ΠΥΡῚ ΓΉΝ Οὐδε οἱ οσἴαι πῇ ἀϊα5 βγακονῖε, 1|ε, 
ἴῃ ΠιπΟηΪ5 πΡυβιΗι ΠΟΠΕΠ ΘΙ Θ 8, 648 νι 10, 

ΠΟΝΝ, ΔΠΊΟΥΕ ᾿Ηἰρροϊγε, 
Ὑτοοθζοπα ἀθροπίϊ5. ΝΠ 
δυϊεπ 4αθπ| ἃ Ὀϊοπηθάθ 
γαϊπὰβ δοςερι{δι, νί εχ Ηο- 
τάοτο σφαεξ, -Ὑχόγοπὶ εἶτ5 
ΔἸ τογαπὶ τεάβι 1. ᾿ρῆφαθ 
Ττοῖα τοάθαπεϊ πη ΠᾺ4185 σοὔ- 
ΘΕ ΠΟ οοατο; ἀαοά ᾿φαμπι 
ΔΠΙπιδἀ πον {6ὲ Ὀϊοπιθάοϑ, 
ἴηι Τυποηΐς τεπῖρ ΠΣ Π. ΡΥΪΠΊο 
ἐοϊδιρῖες εἴ πᾷ46 ποχ ἰη 
ς- ἐἰ 

᾿Ὠιοπιοάεδπ. 

Παμπίδη., Ἰβρύιοῖς, νὉΣ 
Ροίϊρα ἔαϊὲ Αθαιηδ ἘΡΕΡ 1π- 
ἐρκέρξιμαν, κα απα 

612 νϑ ὡν) Αϑρίαϊθα, 486 
τουτί πὶ αἦ 

ςοπουδιἐαπὶ δἰ οῖοΡδί, 4πῸ 
ξΔΟΙΠΠς οοςίἀογεί.. ΟΡ] ς- 
τηΐα Τὰποὸ αὖ) -ΕἸ εὶς. σο! ταις 
ἴῃ σα α5 {ετηρ ἔπ π δαξασίεπς 
[ϊομηθαε59. ἐρεπαίασ, 

ὟΣ όις 



ΤΟΣ 

, “Ἄν νὰ Σ ᾿ αὐ καϑν δέιένγι Κολοσσοβάμῶν δ᾽ ἐν πἰτυχοῦσιν Αὐσόνων. 
ΔΝ. μὰ 7 τ. “4 " » ὯΝ Στωϑεὶς, ἐρείσει κῶλα χερμαδων ἔπι" 

ΤΥΘΟΟΡΗΚΟΝῚΙΚ 

Ὑ8 τειβοηοιδ δα πέδων ᾿Αμοιβέως, 
"Ἐν ἑρμοτίτην νηὸς ἐκβωλων πέτρον." 
Ἰζρίσοι δ᾿ ̓Αλιοώνε τῷ κασιννήτδ σφαλεὶς, 
Ἑυύχᾶς οὐρέροιές ἀμφετητύμους βαλεῖ, Ὁ 
Δηδς" νέίνοιε μή ποτ᾽ ὄμπινιον φώχυν, Τ᾿ 

“-: 

Γυίος τιϑοιβώσσοντος ἐρδηθμῷ Διὸς," 41: 
ἡγηανιῖ ἢ .. οὐ λιοὺν 5 

Ἤν μϑὶ τὶς αὐτῷ ῥίζαν Αἰτ 

Χέρσον λώχηνῆ, ἴβεσὶν «ὐλοκας τεμῶώῶν. 
ὕχν ἡ τ διρως. 2 Ν Εν 

Στήλαιξ δ' οἰκινήτοισιν ὀχ μάσει πέδον; ἡ 
Γ "᾿ ) “Φῶς ΨΦΩΝ Κι ἐ ἄύοιν ᾽ Ἂς ὅτις οἰνδρῶν ἐκ (βίος ἀουχήσετας 
Μετοχλίσᾶς ὀλίζον. ἢ γο 

[Ὁ 
εν, 

᾿ - ω ᾿ς 

ξ 

615 

ἄξον.21.; 

ωὡλῶν σπάσας, 

625 

αἰπτέρως. 10] ' 
ἐπι ς ΟΘΟΜΟΟΣΝ, Αὐ- 

᾿- 
δ. ὅτ. Ἐὲ φυΐϊα, σὐπῃ ἴῃ ΠΡΑΠἀπὶ νθηοτῖε, ἀτασοποπὶ ΤΟΙ ΘΗ οτιπι ἱπ- 

τε Ποῖος » Ἰΐατυα ἱρῇ οτίροτατ 6 Ἰαριἴθι15 1ἴ5,. α φυΐθιι5. οἸτπε 
ΝΕρταΠ5 ἤλυγος τοῖο οχταχοιαῖ, εἴ ααοτῦπι αἰϊχιιοβ Ὁ 10- 

πηες5, 9 τοὶ τθάτχ, τη παττοπὶ Πα, 
ἔπογας. {11 . ΤῸ) [ Ὶ Ξ 

ὅτ5 Κολοσσοβαων) Οὐὰπι 
ΕΠΠῚ ἴπ ΛΑΡΌΠαπὶ νοηϊῆδε ἢ 
Ὠϊοπιθάος, εε (οἱ απι 
ἀτασοπειη, 40] ἔοξαπι το οἷος 
Πεπὶ γαίϊαθαῖ, ἱπέογίοοϊ δε, 
᾿αΐαδο ἱρῇ ρα Βῆςε [ππέοτε- 
ξϊαθ. ϊςίτιν αὐσέθ πὶ κολοσ- 
σοβαμῶν 1 ταὶ ςΟἰ ΠῚ ΠΑ πὶ 
εοπίροπα σις" νξ " ἐπιποβοίμων; 
41 δαθηπι, Μρπθτα ἰη -ἃ- 

᾿ ΣΙ5 ξα]οίτε," Ἠγροίγροῖς οἵ 
τὰ κολοσσοβοζμονος, πα πῇ 

617 Τϑ τειχοποὶμ 1) 6 φυϊ 
Βαι5 Ιαρτάΐδιδ οοϊπ πα ἢπε 
εγθέζας, εχροηϊί, ἰϊς γί 40}1- 

φεῦ, ῦοβ Τῆοιηθ ες ἷπ Ῥᾶ- 
ἔχ!8Π0 το πεσίασας εἶπ παΐδίῃ 
ῬΙΟ ἰλθυντα ἐπιμοίαεταῖς ο ἃ 

ἢ ; " 

ἃ 

Ἰοςο (Ἀθατγῆθ, ᾿πηρο- 
Υ̓ 

ν νὰ ἂν 

ϑ, ἴδ ΄ 
ἐς εῖ Ν τᾷ γι. Ά5 .Ξ ἤ 

“μη πῖθ15 Ὑτοϊαπὶς Πιπιΐοϑ, 
ἴδ γνοσαπίῃσ (οἰππιὶ 
Νερεαπὶ, φαοά ̓ς {Π 6 πιοο- 
πίατη Ὑτοϊποῦαπι ἔαπάα- 
πιοπία ἰθοοσῖζ; ἃ 48 4} 46 πὶ 
“πυαδαγα Ατομίξοξεης ἀρρεὶ- 
Ιαῖατ. Απιοοθεὶ ποπιΐπθ 
ὨεΙρηἷς σοἰϊέατ,, ΟΡ ἐταπίς 
πιαξαῖος “πὶ ἌΡοΟΙ πε Ὁ ε]- 
Ρ᾽ιὸ5 (14 εγδῖ ἀπῖοα ΝίΙερία- 
πὶ ναοῦ απ): Ῥτο (ΔΙ α τίς 
ἅπας δηΐθ “Τυροζεπδπη πἰἴ: 
θο Πποεπιαῖθ (νπάε ξ ἐρμα- 
τίτης, ποῖ δὉ ἅρμα οἱρμκατί- 
τὴς, 8 δῶμα δωμαωτίτης.) νὶἀ6 
ἙΕεδυτη. ἢ μα αδγηενε 

ὅτῳ ᾿Αλαΐνῷ ΟααπιἪ ἱπ 
ΤΑ] ατα νεη οι Ὠϊοπιοάες, 

οἷμ9 
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Οὐδ δυονυκο αὐΐθη ἴῃ Πτα] ΟΥ̓. [ον ιουο 

ςίη8, Τὴ γα ἔπ] οἱοξ 1Π [αχὶβ. οὗν 

δοίο Τὰ ΤῊ ΔηΊοΘδΘ6Ι, 
ϑαθυγγαζογιθι5 ΘΧΡΟΙ 5. 6 πδαὶ ἰαρίἀιδτι5, 
Αὐ Αἰαθηὶ ἰμάϊοιο ἔγαξγιβ ἀθοθρέμ9, 
Ψογὰβ ᾿πἜ  δ ἀγα 15 ὈΥΘΟΒ65, 

γε πυηήαδηι ΟΘγΘγΙ5. Δ Π]4Π1 δηγἠεῖδηὶ ΜΡΓΑΝΝ 
τᾶ πυϊγίοαπίθ ἐπι δεῖθ5 ἴΙου6, 
ΝΠ 4αΐβ Αδέο 5). αὖ 1ρ[Ὸ ἐγᾶῆθηβ ΟΥΤΡΊΠΘΕΙ, 
Τοεγαη ἔοάϊαί, δαδα5 ρτοζοϊιη ἄθης {π|605. 
(ΟΠ πηληἷ5 απἴ6 } 1Πγη10 {15 [ογγαπι οομτπο δι, 
Οὐια5 ΠΟΠΊΟ᾽ ΡΟΓ γἱη δ᾽ ΟΥ Δ ΙΤΌΥ 
γοΙ Ρκωτὶ ἀϊηου ὁ ; οἔθηπμῃ οἷο 

“4 Τρία 

ν. ὅτρ. Ιρίς, 1 [ταῖϊα, οὐπι Τάῖπο οροῖα τυΐετις, 1π ἀϊἀϊοδη 
“ἀπούοράς ἃ ἔγαῖγε ΑἸδόηο ἰαοίτ5, (4 0] ΟὉ ἀὐτάταιη Τ)απηὶ ἢ- 

ΡΥ 

ῬΥοΑδΐταν, Εν { εὐ116ς5 (πὶ 
1141}; Επίρρξη, Πδῖμο πιλοὶς ἐλ 16 010) ἀἰτᾶς ΤΡΊΤΩΙ ΓΟΥΤῚΒ 1111- 

Γ᾽ ἤπε: πἰῇ 4υὶς Αοίοῖας, ἢ. ς. ας 
οἰαθυῖς ἃς Ροίξον!5 Ὀ]οπιοα δ, σας ᾿ἸΠἰσαληᾶο ἰηςοῖΐαῖ. 

εἴτ 5 ΔΌΧΙΟ δτπτς πὶ ὃθ6]- 

Ἰο. φαοά ἔὔιπην σογοδαῖ, οοἢ- 
Ποῖοπέήο νίις, Ῥσγοπἰίογας 18 
1} νεῖ τερσίοπμεπι ἰοίβπΠ), 
48π| σερῥῆοι, νεῖ Ὀο]Π1οατη 
Ῥταοάδπι ομλμδπι ἀδίαττιῃ,, 
Ρτουῦί ἐγαΐος οἶτιθ.. Αἰδεπας, 
ΔΥΌΪΟΣ εὐη νομὰ: ἢ (6 ῃ- 
ζατος, - Αἰδεπὸς δαϊοπι 
αὔψπὶ Ἑμπίρρεπ, Ῥσδπηὶ ἢ- 
118π|, δπιᾶτεῖ,  ᾶΌπο τὸ- 
ΟἿΟΠΟΠΥ. ἔγαιτ ἕροίϊα δάτι- 
αἀἰσαυῖε. Ἐδῆας ἕαπηοπ Ὠῖο 
τηθάϊς σαπηροταπι πιοπηῖηϊί. 

όὅ2ο Εὐχοὶς) “ εχϑογαεῖο- 
Πος, αθᾶθ ρο(ἴεα. ρτορίεν 
ἤϊοαειαιη ἴῃ ᾿ Το δία πὶ 

νοπεύαπί. ϑιπη τον Ἡοτδΐ, 
ἀ4ἀε ρύεσο:. 
Με Τιμροίοα: ρέεζος: 

ΔΥΙα. ἱπεερ!ῖρε Ὀαμπῖδ. 
623᾽ ἪἫν μήτι) πἰῇ Ὁ αἱΐ- 

480 οἴ. φοηδῇ ΡοΠιάεδη- 
τὰν οἵ σοϊδηρας. 

625 Στήλοιις) {παΐπ!5 ᾿ϑῆ, 
ΡοΠεῖς, πᾶς 4ααΠΊῈ15 ροῖϊ 
οἷς πιοσγίθπιὶ [π᾿ πιᾶτο ἔπε- 
τἴηῦ ργοϊθέϊαο τα{{ι Ῥαπηὶ, 
ῬΕΘΡΙΘΥ οχρογϑεῖσμπος. γι], 

τατίππι ταπηιθα ἴπ ζαπιπΊδ πὶ 
Δ4θαΠῚ οπαίδῃτος,, -δ4 Βαῇ πὶ 
ὕμαπι τράϊευθης  απαρτορίος 
᾿ιοὶς ἐπηζηοίαδ νορφαπίατ. 
δυυρ ΣΉ, 
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͵ 

Ἐ04 ΕΥ̓ΘΟΡΗΕΟΝΙ5. : Ἀω 

Αὐταὶ παλιμπόρευτον ἵξοντο: βάσιν 
"Ανδηῤ ὠπέζοις ἴχνεσι. δωτέμενοι.  τΥΝ ἂ 
Θεὸς δὲ πολλοῖς φὐπὺς αὐδηθήσετοω, Ὁ 630 
Ὅσοι παῤ Ἰὃς γρῶνον οἰκοῦνται πέδον, 
Δράκοντα, τὸν φϑείραντο Φαίακας, κτανών. 

Οἱ δ᾽ ὠκφικλύςους χοιρώδας Γυμνασίας 
ΣΣισυρνοδύται καρκρίνοι τεπεπλευκότες ὁ ε ἧ 
Αχλαένον ὠμπρεύσδσι νήλιπτον (βίον, “. 635 
Τριπλοῶς δικώλοις σφενδόνοεἐς οπλισμένοι. 
Ὧν οἱ τεκοῦσοι τὴν ἑκηβόλον τέχνην. 5 
᾿Αδορπο παιδεύσουσι νηπίους γγόνους.. ' 
"Οὐ γάρ τις αὐτῶν Ψψίσεται πύρνον γνώθῳ, 

γλζῳ “" '» ας, 

δὰ ᾿ ᾿ς Πρὶν 
8 

γι ἅ2ῃ. ϑιαΐπας αἰζοτα, ἰρῆ ροϊίας, πόπτα ροίοτίε εαογέεσς, αυΐα, ἡ 
ετῇ 4 Ῥδιῃο, Οὗ 115 ἊΝ ἰτᾶΐο. ἴῃ πιᾶτα μόνης ρτοϊθέξας, 
ταθγοη ἸΏ δα τι: (Ιπηπλᾶμι δηλτδηῖο5, δὰ θη Πιδαὶ τοἀϊθαητ. 
Οὕνς ες ἱρίς, οὗ οὐοιηπ ῬΠβξάςιιπη ἀγάοοποπι, ΔὉ ᾿ιῖ5 Ῥτὸ 
ἴ)φο φοΐοταν,, δ ΓΤ {ΤΣ 

΄ 

627 ἐπτέρωε) 51], ὅμο: εἰΐαπι Αοἰσ νἰμβ Ῥγοπηθίῃεο 
πτέρως, τῷ χέως, γί Πε τὸ κι ἔπι-ὀ νἱάοίασ (δ πξῖι ᾿ φαΐ αἀ [ο- 

τοτικὸν, “πα Πὶ τιμαὶ αἴας αι ποτὶ ἢς ἀϊπ: . 
ο φεέαπ, δοά αἰ ἢ ςερητιχῶς Χρόνον δὲ τὸν μέλλοντα πόν- 

οἵ νπεδεϊας 18. ἘΧροπϑηηιδ: .- τίος μυχίόεγ ἢ ᾽ 
εἰ αἰας ποῖ; μαϑοῦμηϊ, ταηο. . Σακφῶς ἐπίφασ᾽ ν᾽ ἰόνιος κληκ 
οοἰόγίξον γοαίδωμ. εἴας ᾿  ήσετοι» γ" " 

μος ἢηηρ!ϊοῖας πρὶ νἱ4ε- Τῆς σῆς πορείας μνῆμα: τοὺς 
[αὐ ΚΟ ΓΤ  Ἔ σὺ βροτοῖς" Ἰὰ οἵδ, τ: 

ἍΜ ἀραὶ ἠδὲ εὐ τὸ ΤὯῃ ροίογαπι ἰοπιρα5 πιᾶ- 
-᾿ ὅ3ο Θεὸς δὲ Ὀϊοιηθάεσ:. 6090 εἴπ Τὶς {ππ5, 
πιο ττα 5 ΡτῸ ἄθῸ παβίεας οἵ “Θοιῖο ἔοίδθ. Ἰοπὶας 8ρ-. 
ἃ ῬΠαραοῖθες, ργορίοῦ οὐοῖ-, - ρϑ]αρίτατ, ἷ 
ἴσμι ἀξϑσοπειη, Τοηὶς ἔο υπη, - ΕΥ̓ΤΟΥῚς οπηπῖθιι5. [ὰ] π|θ- 
παποιρδξ πιᾶτὸ Τοπῖππὶ 8Ὁ πιοσῖϑ. ἶ “ Ν 

δὰ ὶ 
͵ , "»».» Ιοπε ἀεποημίπαίιπι, ααρᾷ ᾿ς ΡΝ 



τ ἰΘΑΒΒΑΜΝΌΒΠΑΣ. ἢ 1οξ 

Τρῷῃε γοάποθπι ᾿δηξ οΥο 1], 
Μαηςῖ5. ογθηΐθϑβ ᾿ἰΐοτα νϑΙρ.15, 
Μαρητιβ νθτὸ ἃ Π10]{15 ἄθιι5. ἀρρϑ] αδιέαν 
Ταχία σασατη [οπ15 Βαδιταπέιθι5 [οἰ 1], 
Ὥγαοοηρ, ρογάρηϊο ΡΗδρᾶσα5, ΟσοΙΟ, 

ΑἸ δά τηδτῖ οἰπξξα γπηηθῆα 
Ψ ο θα5 ᾿πά πε! ν]οῇ 5 σαποῦὶ παι ραπέος, 
ΜΝ άδηι ἐγαπθηξ ἀἰραἰ σοαἴαπι ν]ΐδη1, 

Ὑτιθα5 δε ππιθὰ5 ἡ γαξει ἔπη α!]5: 
Οὐοτγιιη} πηδίγϑϑ5 Ἰο Δ η41 ἀγίθιη. 
Βοδοραπί Ἰηΐαπίθ5 ἀπ σοΘηδη) Π]105. 
ΝΥ ΈΠ 115 θη πὶ ΕΠ ΟΣ Π} Π14Χ1}}18 ράπθτη τηδηάρί, 

Ἐς : 

ὑ 

ν. 633. Α11, Βοεοιῖ, αἃ Ἰ (145 Βαϊθατος Ὡδυϊσαπίοσ, νοίξίτι! γ 1110 
ος, Δ νιθηταν, δε [415 4 54116 ΕἸ 115 (ὴ σΟἾ1ο, Ἰάτοῦθ, οἵ ἠπᾶ- 
τ 80) τη γαξει ἰθαπτ, τᾶτὶ ἃ πηῖυθιι5. τὰ εἀιισατὶ. νὰ ΟἸθΌ ΩΝ 

{εης, 

633 Οἱ δὺ Αἀ Βοεοίο- 
τὐπι.. ΠΙϊονίαπι ἐγαπῆε; 11 
γείιθυ5 νΠΠοῇϑ πτοῖα Ῥαΐίτῖο 
νι(εαπίυτ ; σισύρνα. ἐπίῃ εἰ 

᾿μαλλωτὸγ. φρῶμαι, (δουπά πηι 

ΑὐΠορ] Δηὶς 50ῃ0]. ποῇ 
ἀτριχον δερμοίτιονς γί γα Ϊ 

ποίϊεν. Ττεῦζεβ. ΟὙμΠα δε 
ἸῃΐΌ]66 (απε ἴπ ΤΡ ον, πᾶς 
Β αἰθατγος νοσαηΐ, ἴῃ ἰδ ἔπη- 
ἀϊζοτος. ορί πη, “᾿ 

636: Τριπλοῖς) ἀπαατύτη νη 
Ρεπάοί ἃ οοο, αἰΐονᾷ {ἀπ 
ϑοςοϊηξιῖ,, τονϊαπη τηᾶπα: (ο- 

ν [81 

ΠΑΡΘΥΒ 115 Πρη ἰἰοθίοῖ, Ὠ] τηραιη ρτοροίιαπη διπά4 τετὶρ 5 

-- 

ποηΐ; ἃς νοσϑέ διβιπος {1π- 
ἄα5. ΡῬιορίες. ἔϊπες. ἄπος, 
'4α1 {πηὲ 'ἴπ ἔπάδε ρεάο, νξ 
ἴα ἀΐταᾶα, φαυϊδαρᾷας 
ἱπίεγαπίας διπάϊξουϊς αἱ- 
οἱ, δ ᾿ 

639. Οὐ γάρ τι.) Ὠϊοάο- 
τὰ ΠΟΥ... σπροκειμκένῷ σκοπᾷ 

τ προιτοξ τι ξύλον ἠρτημένα ἄρτα, καὶ 
; ᾿ “Ὁ “Ψ 

“πρότερον δίδογοις τῷ μελετῶντι 
᾿ οι (ὦ Ἂ ᾿ “- 

ῴαγϑξιν. ἕως ἄν τυχῶν τὸ αρτὰς 
Ἃ -Ὁ 

συγχώρόμενον λάβῃ παροὶ τὴς 
Μ ΕῚ ΄τὖ φοω 

βῆτρῥος κατα ογϑοιν τότους 
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τοῦ, 

ΤΠρὶν ὧν κρωτήσῃ ναφὸν εὐτόχῳ λίϑῳ, 

μι νω ἀκ- 

“ 

ΤΥ ΘΟΡΗΠΟΝΙΣ Υ 
ἡ 

Ὑπὲρ τράφηκος σῆμα κείμενον σκοπῆ. 
ζα» τοὶ μὲν ὠκτος ἐμββουτήσονται Ἀεηε ροὶς 
᾿ ͵ ἣν Ἶ - δ. 

Ιβηροίβόσκους ἄγχι Ταρτησσοῦ “πύλης; 
ἼΑρνης ποωλομδὶς γέννα, 

Καὶ χεῦμο, Θερμώδοντος, 

εμμίκων πρόμοι, ᾿ 
γ Ὁ ΠΩΣ , Χ Ἷ ΄ 

Τροιέον ποθοῦντες κοά Λεοντώρνης πὥγους, . 
Σκῶλον τὲ καὶ ΓΤ ἔνγυραν, 

645 
Ὀγχηήςἃ 9᾽ ἕδος, 

: Ῥιψάρνε .9᾽ ὕδωρ. 
Τὲς δ᾽ ἀμφ) Σύρτιν καὶ Λιβυςικὰὲς πλάκας, ὁ 

Στενήν τε πορϑμὲ συνδρομὴν “Γυρσηνικοῦ, 
αὐ μιξόϑηρος ναυτιλοφ,ιϑόρους σκοποὶς, 
Τῆς στρὶν Θανόσης ἐκ “χερῶν Μηκιςξέως 
Τϑ ξερφοπέπλξ Σκαπονέως Βοο ἴδω, 
᾿Αρπυιογούνων κλώμοακάζς τ᾿ ἀηδόνων 

όξο 

“Πλαγχϑεντος, ὠμόσιτω δουτοωικωμένες, 
ΤΙρόπαντως ᾧδης πανδον.ὺς ὠωρεύσετο, 

͵ ΄ Ἄεν ν “Ζ ἔ 

Λώβοισι ποντοίκεσιν ἐσππαρουγμένους, 
) ι 

Ψᾳ 

ἴ περ να 
᾿ "2 μ ΤΟΥ τῶν ἣν ΔΌΣΙΣ δ. ) 

ψ, 642. Αἴας ΠῚ οἤηθ5 6 νᾶ1115 αὐάοοϊαα ἰοςὶθ. οκ Αὐπθ, αἴδθα, 
᾿ Τδοπίαγπο, ϑςοῖο, Το ργία, Οποπείξο, νγρῖθυ5, Ἐπουπιοάοη- 
“τὸ νεῖὸ οἵ Ηγρίατηο, ΠΌ11Π15., [ἢ 1145. τορ!οηθ5 οςοιἀορηζαῖοθ, 

ο Ῥίορς ἔχεεαπι Η του ]θιη, νεηίθησ, 

645 Καὶ τοὶ μὲν) Βοεοίϊ. 

Τρουϊξογας τῖρας ἀἰεῖϊξ, ποά 
ἴῃ Ἰθοεῖα ἢΐας ἤπε Βαίδατεβ 
Ἰηΐαϊας, Τανίοίας ντὸςβ εἰ, 

τ ρᾷ ἱπίαϊα εὐ Βπαΐθς5 Ἰδποιῖας 
“αρυά Ηδτουϊ5 ΠΟΙ ΠΊΠ88. 

᾿ πίον 45 ἀποουϊηπι ατιοά 
εἴ οὔπιπι, 14 μεῖς ροτία ἀϊ- 
οἴζατν. εὐ 

644 "Ἄρνης παλαιχε) ἰά οὔ, 

ο Βοςοίΐα οτἰπηάϊ:; οἷζ θηῖπι 
Ατπὸ Βοροίϊαο ντῦς. ρΡοίζεα 
ΟΠαονοπρα ἀϊθῶ4. Τα πμηϊςο5 
αυΐα οἱἵπι Βοροίϊαπι ἰῃοο- 

4. 

ΦΡν "“, “ὺ 

Ροπαπέμν, 5 Θτάθα (πῦπο 
ἱπίθοτα ΤΆΠαοτα ἀϊοϊζυν) 
Τιεοπίασπθ, ϑοοῖιβ, Τορυ- τ 
τὰ. Ομπομοῖτις,, Βοεοιῖδα. 

“ἀππίορρίάα. Οποπεαπεηαΐς 
ἄεπι ΝΝορίσπὶ βὰς Οποπε-, 
{πὰ ἱποοϊαΐτ. Τ᾽ πουπιοάππη 
Ππη τον εἰ Ηγυρίᾷγηις, δὰ: 
νἱΐ Βοοροῖίβε.. το λθο, 
648 Τὲς δὺ ΔΑά ΨΙνῆις 

οἵ Τοεἴοναπη οὐγοτοα ἰθησα 
ΠΑΤΓΑΙΙΟΠΘ᾽ . δΧΡΟΠΕπὸΚ 
πίῃς Ρεγοῖξ Οδηδπάτα: 1} 

εἰεηὶπι 

ρίξε δι παρε φὸ 
[πογαπε, μεῖς ριὸ Βοεοεῖ. 



δ Α55Ὰ ΝῸ καὶ 107 

᾿ΑΠπίοΖυληι Θ᾽) οοτίο αἰϊοαιιδίαν ἰἀριά6,. ς΄ ἡ 

ΦΌΡΟΥΣ ΠΡῊΟ (ΌΟΡΙ Πρ παπι ρούζυα). ΑΣΑ 

Αἴφιδ {11 φυϊάθτη τῖρᾶ5 σοπίοοπάθηξ αἴρογαθ, 
τδονιίοτας, ᾿πχία “Γαγίθῆ ρογίαῃ), δ 

Ατηδς νοϑίυίζαο ΤΟ οἷο5.. ΘΠ πηέοη} ἄποθ5,. 
Οτασαμῃ ἀο άἀοτγαηξοβ οἵ Τ᾿δοηΐαγῃδϑ. ο01165, 

᾿ΒΟΟΪΌΠΊΠ1Ι8 δΕ ΘΡΎΤΆΠΩ, Ὁπεἢο 4 [6465], 
ΠΆΑς ὙΒοσγπιοάοπεῖβ. Βαθηίζιπι, ΗΥΡΙ͂ΆΤΗΙ τι ἀφυαπῖ; 

ΠΣ ΑἸΙο5 εἶγοα δυτέιη οἱ ΓΑργὰβ ἀθαίογα, ὦ 
Απσαπυπιάαδ ἔσει! ΤΥ γγῆθηϊ. κι ρχρήπην, 
ἘῸ Τοπηϊέογαθ πδυΐγασας ἔρθοι 35, - ὁ τὺ 

Ῥείτις ᾿πογξοξξαθ τηηῖθυ5 Μροι οὶ 
Τοοπίηδπι ᾿πάπί ἘοΠοτις ΒΕδαΪεὶ, 
ἘΠῚ δ βου πη 111} σοΡΌΪος ἐπ ρ οί αῃ 

᾿ Μαραίοβ, σγιο ἴον ἰλοογαΐοθ.. 
- ΟΥΟῸΝ5. ΟΠΊΠ65 ΟαραΧ σδρὶοῖ, 
ΟἸσάῖθι9 βλτης ὄσνν εἰς θοίαίορ, 

ν. 645.Δ10 0 γῆν Πς (ΉΤΗ ΝΑ ΕἰΤῸΔ, φυ εἶπα οἵ κὐναράνὶ ΤῊΣ ἰτοιπ δ᾽ 
ἔτεα αν ̓ σαι πα, νΌΪ Θογ 11, ἂὉ Ἡδφύςυ]ς ἱπτόγίβέξα,, ! 

ἐνὸς ἄϊατιν, εἴ ϑισθησην (σορα πητ, Οἰγο πη μαραπία5, 
᾿ς Ἰαροτϑῖὶ ἃ ῬΟΙγΡΒετιο, Ρευθης, ςοβατῖο Π]ΠΙπιοᾶς 

μὰ τος ΟΤοῖ9 ἐμέ, 
. ᾿ ῃ 

εὐδμάγη ῬυΪπγα πὶ οἶγοα, ϑγι- 
ἴες εὐγαταπε, πε. ἴππὶ ἰπ 
ταῦτ! ΓΙΡγοῦ, ̓  Βτείαμη ἐε- 
ἦπάς Ἰπεο σε," '4ποά δ ἴη- 
ἔογ Αἀνϊαεϊσατῃ οἵ ὙΤγντβε- 
ΠΌΤ τῆι. 

όξδ Καὶ μιξόϑλρος)᾽ δεν: 
Ϊδε, 4ύίατη αὖ Ηδετοῦῖε 1π- 
ἴοτ ἑϑδῖς ἃς ἀοῖπάς τοίαἴοῖ- 
ταῖαπι ἔπ]. ἱπὶεῖο ἀοοῦϊ- 
τα5. Μροοδας" Ηδτγοαϊος 
4Ὁ ΕἸεῖς ΜεΟΜΉΙς δοϊξεανς 
νἱἀεξαγψαις ἰάθπις αυΐ Νία- 

οαἷἶπας δεαθοπῖς ; ἐοογδ 
ΘΕ Β ΠῚ γοςαΐῖ, ρῥτορίος Αα- 

γηθαι 
4.}} 

ὨδΔι τς ἢ- 
ΟΥ̓ ἜΘΔΟΙΙ τον 
ἘΧΟΓας α- 

σίας ΠΡΌ ηΙ: ϑαήιαιλην 
ἀθοσαες Ῥτορίεν θοῦες Θὃ- 
ἐγοπίοῦ 4πος5 Δθδοῖε. 
653. "Αρπυιογύνων) δ1Γ6- 

πθπι, φαᾶο (υἷα ρατές ᾿πέδι 
υἱουΐ ἔππε ἀ165; νἱδοπίμν οχ 
ΠΑΥΡΥ͂ 5, ἔδαι δαΐδιις (παπὶ 
ἔρβεῖος “Ποῖς νΠαγραξαν Ῥίο 
ΒΈΠΟΓΘ, ΔΈΠΙΠῚ ἱπέγα. ὀρνιϑό- 
ποίδὸς ἐσιδο ἀ ςαὉ ῬΤΟΡΤ8- 
ἴδ6. ΄αδεησιδηι ἔππέ ΑἸΠε- 
Ιοῖ ΠΙϊᾶδ' ἂἊς Τοιρηομοίοϑ. 
Οὐ ἀοϊτξον ἰασεγαΐος ἸΔΈ Πρ Ὲ 
8 Ῥοίγρμεῖπο: 
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τοβ 

Ι 

ΤΥΘΌΟΡΗΚΟΝΙΡ 

Ἕνα Φϑαρέντων. ἄγγελον λιπῶν Φίλων, 
Δελφινόσημον, κλῷσα Φοινίκης ϑεᾶς. 

Ὃς ὄψεται μὲν τῷ μονογλήνε σέγοας 
Χάρωνος, οἴνης τῷ κρεωφάγῳ σκύφον. 

Χερσὶ προτείνων, τοὐπιδόρπιον ἥτοτόν.. : 
᾿Ἔπόνψνετοι δὲ "Χέξψανον τοξευμάτων : 
Ἴϑ Κηραμύντε Τ]ευκέως. Παλαύμονος. 
ΟἹ) -πτόντοι Θρανύξαντες. εὐτόρνῳ σκάφει, 
»» χοίΐνῳ κουκὴν τρήσδσι κεσρέων δὔγρην. 

ἴΑλλος δ᾽ ἐπ᾽ ἄλλῳ μόχϑος ἄϑλιος μενῶ, 
{ὃ πρόοϑεν σἐεὶ ΦΝΩν ὧν ἐξφλεσεφορα 

Ια 

ν. ὅζ6. ποηη" ΜΩ το παυοης, ΤΊ [ενα, ἔξαγε ῬΑΙΓΔαΙΙ, 
Υ. 658. 41 ργήπηπι νἀ οθ1Ὲ ἀοτῆππι γησοῺ"  Ογοϊορὶβ, εἴας νἱ- 

Ὠὰπὶ δα σςορηδιη ΒΆΡΕΙ 3 

"657" Εν) 4υΐ ΝΣ οχίο- 
εἷϊς {αἷς οπιπίδιυις. (Ια 
ΓΤ "ἴἴδαὰθ ἀϊοεῖ ἱπῆνα: "Ὁ 
᾿ Μόνος πρὸς οἰκᾶς γαντίλων 

ὙΠ "σωθεὶς τοόλας. 
Οδεΐευαπι ὙΙγῆςς ἀοΙρΗΪηὶ 
Πρπαπη [ο]οθαί 1π οἸγρεο 
θεοί. οαϊας. τοῖ᾿ υβϑαίαῆν 
τεαάϊε ΡΙαΐανς ἢ. πότεροι τῶν. 

ζώων φΦρονίμ, Νήπιος ὧν ὁ Τηλέ- 

μόχο». εἰς ἰγχιβαϑὲς τῆς 94- 
λοίττης ὀλιοϑοὴν ἐσώϑη, δελφί- 
γῶν ὑπολοιβόντων κοι οανηξαμές 

γῶν. ὁ9εν ἐποιήσατο γλυφὴν τῇ 
σφραγίδι κου τὴς οἰσπίδος κόσ- 

μον. ὃ πατήρ, οἰμεοιβόμενος τὸ 

ΗΝ γοςκαΐ εἰΐαπι ἸνἜπὶ 
ὉΓΘΠῚ Ρυπίςαα ἄραθ, 410- 

Ὠἶαπὶ 46 ἀϊππῈ ξαγαξις εἴ, 
εὐ ῬΆΠ|ὰς α (σον  πιηϊ5 Ριυιηΐ: 
φᾷ σφοἸῖταν. αἰ δι 

ἥω Ὃς ὀψεταιῦ) Ἑττοτος 
ΨΙγήπς φυὰσπὶ ἢπί ἃ0 Ηα- 
Πιοίο. «Ορῖοί ἀεί ΡῈ! {8- 
Ἐς πορὶβ δεῖξ. μος ἰϑοο, τ 
(ἀπιπτὰ ἀαπηίαχαί τΟΓᾺΠῚ οᾶ- 
Ρῖτα Ἰπά!ςοπημ8. αἀ Ηοπιε- 
τίσυμη ἔοπίοπι {ἱπιρί ἀϊ{Π- 
απ ρον. ταπλϊς. 
Ψποουΐαπι, ἀϊοῖε ΡοΪνρΠε- 
ΠῚ Ογεΐορεπι. 
δό2 ̓λείλψοινον τοξευμοίτων) 

Τρρῆεγφοπας,, 4 Ηετοῦ]ο 
ρτε5 τοααοθ ἔδξϊοβ. 
Ουιτπὶ επὲπὶ Ηοτοῦίθ. Θε- 
τγὸπίὶβ “θοῖιο5 δρϊθοπίεπι 
(ροϊ το Το ἴγγσοπ65. ς0Π8- 
γνεπίαν, 1ΠΠ6 Πηα ΠΑΠΊ ΘΟΥ 
Ρϑτίοπὶ ἰδοϊς φοπέξοϊί. 
Ἐππ| ον νοσεῖ ΑἸθχἰσδοιπη, 
πόζα εξ. Τεάϊξον ἀρρεὶ- 
ἰαζαν 4 ἐδᾷϊς, «αίονα δά ςετ- 

Ἰαπλ η8. 
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Μπημυπηὶ ὃχ ρογά {15 ΠΝ ΤΣ ἀἸηΐοῖς πο ἢ - 
ὈΘΙΡΠΗΙΩΙ ἢρπυμὴ σογρηΐθηι; Ριηὶοαθ ἔυγθηι ἄθαθ : 
Ουἱ νἱἀε δι: ῬΓΙΠΊΠῚ γῃόουϊ! ἐεξ!ὰ 
1, βοῃίϑῳ ΝἸΠῚ ΟΑΓΠΙΠΟΓῸ ΤΟΥ Ῥμιηὶ 
ΜΜδηῖ ρογϊρθηβ; οοθηδθ ΡοΐμΠ1: 
ψιάθρις ἀδιηάθ {αριτατὰπι τ χα 5 
ΑἸἰοχίοδοι Τ βάϊξοσι ΡαΙΘΠΊΟΉ18, 
Οὐὐἱ γοΐζαπάο ΠΙροπ οοηίθγθηξθα οΠΊηΪΔ, 
Τᾳποο τηδΐδπι ροῖογαδάηϊξ ρῥηολπὶ ργαθάδη1.. 
ΑἸτὰς γογοὸ ροϊ αἰϊππι πλθα τηαηθδιε ἰᾳθοσ, 
Ῥγίογθ [δρογ τητϊο ρθσγηϊοιοῆοτ. 

Οὐδ 

ν. 662. ἀεϊνιάο νελὶει δα 1,46 γ ο πᾶ (φθοιφυοι αυϊάσιτ δοταπὶ 
Ηοτοι]65 ἰαριτε!5 ὅπ15. ποη ΟσοΙάοττ 

᾿αᾶπι πλισΐο5, ἀθμοταθιης; 

ἰαπχΐπα. ἴῃ φαϊδὰις ΘΧΟΕ]16- 
Βα Ηδέσυϊος, νιθραῆίατ: 
Ῥαϊδεηῆοπ δαΐοπη, 404 απ 

᾿Ραῖτε Ἰουα, εἴ οὐπὶ Ἀπἴαθο 
σἰρϑηΐε εξ ᾿ξ αία5. Οὐϊπ 
εἴϊαι Ραϊδοπηοη ἀϊξτυ5 εἴ 
Ρτορτῖο ποπιΐπα, νέ νοϊαπί 
4αϊάαπι, απίεφιααπι Ἡδτῖςοι- 
Ιες. νοςἀγεδέατγ, 

66. πάντα ϑρανύξαντες) 

ΝΙγήσπι ν᾿ ἀε! σε οὰπὶ [0- 
οἷς εἴ πϑεϊθι5. ΟΥἱ σκοφη 
τηϑθ], '5. εὐτόρνω 4ιδαμα 
1 εὕτορνα. τησζεῖ; δμῈ 1ττἃ 
ψογίαῦ: 

Ουϊ τοΐαπάας οπιποο οοΠ- 
[δυο 65. Π41165, 

Ἄαπὶ φαοά ϑοποϊταίξος δά- 
ἔεσε ἀε ροτία, ΠΘαιϑατι8Π) 
Ρίαςεί, Νίοῆτβα φαΐάοπι ἰη- 
ἀεσρυθίδεϊο ΑἸοχιάϊς οὲ Απ- 
ἘΠΡΠΔπῖς ςοπλϊοοταπι τοίϊ- 

4} ο1118 ἴοςϊο5, τΔη- 

ἀνθ 4.86 ἱπ Αἰμεπαοῦ 
Ιεραπεαν, πιτῖξατ. : 

δός τρήσεσι) Ρενοβϊθηξ 
605 ταπΊπάτη τηθ 0165. δὲ 
τὰ. ἀευοτάθαπί. Ἐχρτείπε. 
Ἡοπηεεὶ νεσίαπι ὁ 

Ἰχϑὺς δ᾽ εἷς πείροντες, ἀτερ- 
πέα δοῶτοι φέροντο. 

δός σχοίνῳ ----- ἄγρην) Ὦυ- 

δια εἴ πιείδρμοσα, νὲ τγοΐξζα 
ϑοΠο τ αἴτε5 οθίεγυαί, ἃ ριίς4- 
τουῖραβ, 4] Ρἱἴτεβ οᾶρέος 
Ροτξογαίοβημε ςο Πρ απ Π- 
ςο, εἴ ἢς ςοἸ]Πραίος. δὰξ 
νεπάμπηξ. νί 411] εος9 σοπιεδ- 
ἀφαΐ, δαὶ Ἰρῇ 1ἰς νος πίατ, 
Ετσὸ νὰῖε ἀϊΐςετε, Ν γῇ 
(οεῖος ἃ [,8εὐ τυ οπιθ5 ος- 
εἷος ἴῃ πιοάτιπι ρί(εἴαπη ἃς 
ἀεποταΐος [αϊς, ΚΕ. : 

666 ἀϑλιος μενῶ) Ουἱά 
ἢ Βῖο Ἰερᾶπιας: ἄθλιον» νἱ 

δά 



το 

ἸΠοίο; Χάρυβδις ἐχὶ δοόσεταε νεκρῶν: 
ΤΤοία δ᾽ ̓Ἐριννὺς, μιξοποίῤϑενος χύω; 
Τς οὐκ οαηδωὼν φεῖρο Κενταυροκτόνος, ᾿ 

2 Ἁ ΩΣ ω »,δι, 7) - 

Αἰτωλις, ἡ Ἀπρήτις οἠόλῳ μελεέ ᾿ 

ΕὙΥ̓ΘΟΡΗΚΟΝΙ9 

Χ. 
670 

ψ. ̓ Ἷ 

ΙΠείσει τακῆναι σάρκος οἰκμήνους βορᾶς, 
Ποίαν δὲ Θηρόπλαξβον οὐκ ἐσόψνετοιι 

ν᾽ τὰ ῥ᾽ ᾽ -“ , Ὧι 7 

Δεώκαιναν, ἐγκυκῶσαν οἐλφίτῳ ϑρόνα, 
Καὶ κῆρα κὐωπόμορῷον:; οἱ δὲ δύσμοροι ΄" 
Στένοντες ἄτας ἐν συφοῖσι φορβάδες ἐρηίμ 
Τίγαρτο χιλῷ συμμεμιγμένω τρυγὸς ᾿ 
Καὶ ςέμφυλα βρώξξβσιν. ἀλλά νιν βλάβης Σ 
Μμῶλυ σαώσει ῥίζαι, καὶ Κτώρος φανεὶς 
ἸΝωνωκριοτης, Τρικεῷαλος, Φαιδρὸς ϑεός. 
Ἥξε; δ᾽ ἐρεμνὸν εἰς ἑλίπεδον Φϑιτῶν, “αὐ 

7 

Ἐσὲ νεκρόμαντιν πέμπελον διζήσετοι 

΄ 

ψ. ὁ6δ. Εχίνιο Α1135 ῬΟΙῈ α11ὰ5 δου πΊη 48 Ἔχρουίθει", [οιπ ρει, 
αχηδίοτοϑ. 

ες νὰ ἔμιὴς ταῦδοίςαι 

αα ΊΥειη τε γαξας ἢ ρεδα- 
ζεγετὰ σὰπὶ μόχϑος ἴπ αἰΐετο 
ψοτΐα ΠΑΡ δας ᾽8Π| δἰ έ 11 Π} 
ἔξωλές ἐρος. Μιΐο πο ηϊ 

δαἀϊτοτατῃ ἀάϊτις ἰπ πιο πίε πὶ 
νοηἱε, 114 Ἰέρετε. ΚΒ, 
68 Τ|οία) Ἐπυτϊπεγαξ 

Ῥευῖσα]α,. απ ΤΠ ΠΕ 
ἴξο, ϑεπηυ τρί ποπ ὉΑΠΕΠῚ 
ἱπίο στε 8. γ}8π|. 1μυΐοῖ- 
ὨΪΐα5 νοςδὲ δϑιγξῃξα, νί δὴζδ 
ἔδοοσγαῖ: οἂό “σι 65 ἀϊσαπέαι, 
«υἰανιτρ πος: (απίδυτιοῖάδο, 
αοα αὐ ρίας ἀεἰαἐ δ πέδαι: 
1], ροϊαυάπι ὃ ὙΠΕΙΑ]ϊα 
ἔαογαπε αὉ Ἡεγοῦϊδ οχαξι, 
Ῥείη; ἈΑρίοϊςαα νεὶ 

Οὐυδο. ΟΠ Ὁ 15 σα ἀδαθια ποῃ. νόταρις ἢ Οὐάρια 
ΚΟΥ 14 ἢ Οὐς διοῃ οαπὶ θη σης ἴμ0 ἀετιπεῦιῖ ᾿ῃ νῃὸ ἴοςο,. 

φ Ρ 

: Ἐξ νὴ ᾿ 

Αςαγηδπίδο, ηποά ᾿ρίατιιπι, 
{πὸ ραΐτῖς ΑὐΠοῖοὶ τερῖο 
ἱπίογ Αδίο πὶ εἰ Ασατπα-" 
ΠΙαπῚ ΠΕ πΊοάϊα, πὲς πηᾶρὶς 
εὦ απο, 4.8πὶ ᾿αἀ ζἰΐαιης, 
ΡεΓεπεγα νἀ δαίαγ, 

672 πείσει) Ἰά εἰ, σαπί 
“τ΄. 

πο ρμεεΐαδάοσε Ἴσοπδυϊυανῦ 
Ψ γηὮ οσὰπὶ {τπὶς, νῦ δά ἱρῆαν 
ἴᾳαχά ρεΐρείιο ἀπέ! οπὶς αα το 
ΤΟΣ Ῥυδοθοπίεβ ἔπη ἀδηϊ 
4αἂθ τοπίαθοίςαπε, “- Ἐεταῦ οι 

ἑ 
ΓῸΠῚ ἔουπηδίτσοπ, οἴ πΟχᾶπςς 
πιοηῇειίοτηο αϊοῖξ (Ὁἰν- 
οὃπ, 4888 
ἰτδηϑίοσσηθδί. 

6:2 

{- 

[οεῖος ΜΙ γή9 

πὸ πτΠι-π-π-π---.-..- 
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Οὐδ ἤδη ΟΠΔΙῪ 415 νογαδιξ οσαάαιιοτα δ΄ ὁ. 
Οὐαδαςρ ἔυτγία, [ΘΠΊΠΙΓΡῸ σδη19 Ὁ 
Οὐλ6 ποη ἰυίοίπια Π{611}15 Οδηϊαυσγιοϊάα, 
᾿Αοίοϊίοα νοὶ Ασαγηβηϊα, σαηξι τη0}}1 
ΘΔ άθ ἐς σαγηθ5 ΟΧροσίρθϑ ρ 08} ἐα θα ῆθσι ὃ 
Οὐδη) ἔογαγαηι ξοσηηλίγιοθΠ) θη νἀ δ δι 
ϑοΥΡΘηΣΘΠ1, ξατίη8θ νθῃθηᾷ πη} ΘὨΓ6ΠῚ, 
Νοκχαιηαιιθ τηοηξτιτογ θη υὐβε μ᾽ ΔζΘΠλ 
(Ἰοππθηζοβ 1Ω Π6115 ΠΟΥ 18 [Δ65, 
Ἀοΐηθς νυ] π) οἰθὸ ρογπλϊος 
Ἐπ οοτέϊοςος οοπιβάρηϊ, 1ρΓᾺ Δ νΘΓῸ ἃ οἷἶδάβ 
Μοὶΐν Τογπαδὶς γαάῖχ, δὲ Οἴδγιιβ ἀρραγθης 
ἸΝοηπδογίαΐθς ΤτΙοΘρς Ραΐοοσ ἀθα58. 

Ἧς 

ΟἼΡ1 πῖης ἴῃ ᾿]οΥ ΠΟΓΌΙη. ὨΙσΤ ΠῚ ΘἈΠΊΡΙΏ,, 
ΜΜδῃΙ 4.16 γαΐοηη [661 ἡπΠαΘΓΘί, 

Μυ- 
γώ 

Ἂ 

ἃ, 67. Ὀυδίεπι 1Πς ἰεπῦος ΟἸγσεη,, τηοηίξγαιη ἡϊπά Ῥεβιξευι } 
500] αὐϊάςπι 6115... 10 [165 τπηταῖὶ, νίσοπι Πιᾶπὶ ἰὴ μαι ἄο- 
Ἰεῦυηστ, {14 Ρᾶθυ]α οἀφηῖος. Τρίαπι αὐΐρι δι αὈ1ς ον, 
τηάϊχ, 4.141 61 ραν ἀαΡιτ.. 

677 Γίγαρτα) Ηοππετῦβ:. 
--- χοῖσι δὲ Κίρκη ὶ 

Παρ ὃ ἄκυλον βαλοινόν᾽ τ᾿ ἐβα- 
λε, καρπόν τε κροινδίης" 

ἜΣ μενοι, οἷοι σύες χομοιευ- 
γώδες χἰέν. ἔδεσι, Ψ 

ὅγ8. οἰλλάνιν) ὙΙγἤξεπι, 
᾿4υἱ πε ἤππι] σὰπὶ το! αυὶς 
τεαποίουπιγοίασ, ΜοΙγ πεῖρα 
΄ε ἐπρδι τάν, ἃ Μεζγοῦσιο 86- 
«ερΐία. 15. πεῖς (ἴασις νοςὰ- 
ταν. νῈ] 8 'ῬοΙ δ Ποπίθυς εἴ 
Ἰπονῖβ. φαϊθος ρναθοίς, να] 
δ [Ιπίοεϊς οἵ ΘΧΘΑΪ15. 
4υτ1Π) {|| νεκνοςόλος., ΝΟΠδ- 

οτἰαίος ΜοσσαΣ5. ἴθ Ατοᾶ- 
οἷα σοΙἴασ, 486 ΝΟΠΒΟΙΙΠ 

} 

; κρὸμμύῳ, τὸ 

γε επὶ μαθεῖ, Ψοσαίαν 4υο- 
απο Τυῖςορ5, Πμοῃΐαπι τα} } 
ἤρατα ροποραηΐασ ἴῃ νἱοῖς 
ον δ6. νεΐοιαπι; δὲ ΡαΪϊ- 
(ΘΓ. 40 ποπη)ΐηξ ἃ Βοδοίϊᾳ 
σοἰίατ, ἐοῆε Ρφαίδη. ἢς ΑΒ 
ΟΥ̓ΡΙΠΘΌ εὐφρων ἀϊοῖταγ. [ἀπὶ 
ἄς μῶλυ Παὸς μαῦεῖ Τηρο- 
Ριγαίτας 1}, ἄες, τὸ δὲ μῶλν 
περὶ Φανεὸν γίνετοια » κοιὶ "ἐν τὸ 

Κὐλλή γῇ. φασὶ δ᾽ δῖνος κοχὶ ὀμοίον 

ἐν “Ὅμηρος βρηκε, τὴν μὲν ρίζαν 
ἔχον δεογγύλην». ξρσεμ φερε 

ὲ φύλλον ομοίαν 
σκίλλῃ. χρῆσϑικι δ᾽ αὐτῷ πρός τὲ 
τοὶ οἐλεξιφοίριςοίκοι κουὴ Τοὺς μκοι- 

, 681 
γοιφυξ, 
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᾿Ανδρῶν γυναικῶν εἰδότα ξυνεσίας. 
Ψυχοῦσι ϑερμὸν αἷμο προσράνας βόϑρῳ, . Ἐ 
Καὶ φασγάνε πρόβλημα, ἌΝ Φόβον, δ 5 
ἸΠήλας, -ὐκούσει κέϊϑι πεμ(φίδων ὅπα. 
Λεπτὴν, ἀμυδρᾶ μώςφακος προσφϑέγμαδιν. 
Ὅϑεν γιγώντων νῆσος καὶ μετώφρενον ᾿ 
Θλάσασα, καὶ Γ υφῶνος οὐγρίε δέμας ᾿ 

Φλονμῷ ζέβσω, δέξεται μονόξολον. 699 
Ἔν ἥ πιϑήκων πάλμυς ἀφιϑίτων γένος ΜΈΡΗ 
Δύσμορφον εἰς κηκωσμον. ῴκισεν τόσον, 
Οἱ μῶλον ὠρόϑυναν ἐκγόνοις ἸΚρόν. 
Βαιξ δ᾽ ὠμείψως τῇ κυβερνήτα τάφον, 

ΑΝ; "Ἃ Καὶ 
ν. ὅ81. [πᾶ νεπϊεὲ δα ᾿πξοετοβ, δὲ ἔουιοὰ (ληϑ οἶπα τορίοτα νπιρσας 

κ)]) ΔἸΤΊοοτ, δηΐδαὶ (απ νγαηάο ; Ἰθς σὰπὶ Τίγοα ναῖε ςοὶ- 
᾿ς Ἰοφαοτι, δυάϊοζαιο τεπιμεῖη νούθπὶ ἀπί πγατιιπὶ ἱπέονατιπι. 

ΠΓ 681 οἱλίπεδον) ἱπέετοβ. 86- ἰφαηΐες οὔπι ΤΥΡμὸπε ορ- 
ποπὶ ἱπίε!Ποῖε ΤΙτγοῆαπη, ρῥγείῃ ἵάοοπέ, 
νσα4π6 ραπὰς9 δχρογίαμη: ἡ δο1 Ἐν 5) Ταρϊξεν, ἱπέοσε 

Ὧ)ε εο ἢς ἀρι (σα! ΠἸτηαο πὶ ἐπιεῖς οἱσαπεῖθας, ἱπία! πὶ 
ῬαϊΪας: ὌΝ ἀράϊε Ππιῖῖς Παδιταπάδπι., ἃ 

Κ κὲ μόνος εὖτε ϑανῃ, πεῆνυ- ααϊθὰς ἀϊξξας Πιπέ ἱπίπ! δα 
μένος ἐν νεκύεσσι ῬιΠοουΐβθ. Ουἱά. 

Φοιτασθι, μεγοίλῳ “τίμιος πα 2671, Ργδολ τεῆς 

7 

οἰγεσίλοι: ἰορὶξ. (Αεπθ85) {εν :]- 
ϑοῖα5 ργαθίοτθα πιεπίϊς πὸ Ἰσοατάς " 

Ροίὲ ἔδέα νἱσεθῖε Οὐ] Ῥίεμοοηας, παϑίταμ- ὦ 
να, ΡΙπέοπὶ απ εὐ. χη; ποηππο αἰξίατ. 
Ποίρες οεῖτ, διμηῖϊαθ οἰΐαπιὶ ἃ Ὑ ΎτγΠοΠὶς 

682 ᾿Ανδρῶν γυνοιεκῶν) [αρ6- Αὐἱπιὸς. νοσατὶ, αὐξέονῦ εὐ 
Τἶπη εἰνδρῶν γυνοιικὼν τ᾽ ἐιδόταϑεά ϑίγαθο. ϑαΐαγπὶ ροΐξοτὶ ππὸὶ 
τάππεπ εἴ νυ! σαΐα ἰοδξῖο ἔδιτὶ ἀ1|. χα, ὖἷπ, 
ΡῬοτοίξ, Νὶάε ν. 588. Κὶς 64 Βαιϑ) αὶ ἔαϊξ ΙΕ 

684 προσροίνας) ἂς ἐπὶπὶ ς παδοίοτιις, οἵ ἱπ ϑ1ο Στ 
Οἴτες ρύδθοορεταῖ, νὶάβ {δραϊεις εἰς. ΟἸπηπιενῖ {ἀπὸ 
Οὐἀγης 110. νπάες, ἀρυὰᾷ Οὐςεαπαπὶ οζοϊἀοηία- 

688 Ὅϑεν γιγάντων) ΑΒ 'π- Ιδπὶ|. Αςἤποτοη οἱξ Ηδγαοϊδας 
ξοτῖς ἐθαουίας ΨΥ δ5, ἴπ 581:- βπυϊα5 ρσορο απιας : Οἷα, 
οἰϊαπε νϑηϊξ, {10 408 οἷ- τποηϑ [[αἸϊαθ. Ἰιδοπεπὶ ἀϊοῖϊ 

Ἠεν. ἡ 
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ΜΜῸΪ ο τῖς δὲ νιγ 8 σΠΔΓΠῚ ΟΟἸΈΙΙ5, 

Ψιηδτίβ ΟΠ} αἴρογρθηβ ἰῇ ἔοποα φησι ηθη}:.. 
Ἐὲπ οπήϊς οδίσθη, ἱπέθγοΟ ΠῚ ΤΘΓΓΟΓΘΠΊ, 
ψίδγαηβ, δυάϊθέ ἬΠῸ ΔΗ] ΓΠῚ νΟΟΘΒ, 
ΤΘΠιΙΘΠῚ οΥἷβ Θαδηϊάϊ 4]]0 6118. 
-Νηάο σἸσαηξαπι ἀογίαπι 1] 
ΟοἰΠ άθη5, σογραβαιθ ΤΎΡΏΟΠΙ5 ΘΗΘΓΙ, 
ἘΠαπγτηἃ ἔργ 6 η5 ΓΘΟΙΡΙΘ νηᾶ Ο1ΠῚ Π806: 
Τῃ 40 ἢ. ΡΠ σ 6 Π|15 ἀθΟΓ ΠῚ ΓΕῈΧ 
ὨοἰογπΊ8 ΟΠ δοδυΐεα. ΠΠουυηῆ ΟΡΡΓΟΌΓΙ ΠΏ, 
Οὐἱ ταπζαπὶ δ᾽! πὶ ϑαΐαγηὶ σοποϊίαταμξ ροίξα- 

ἘΠῸ, ᾿ 

Β411 ρῬοσγοὸ γαηῆθης πδϊὰθ ΤΘρΌΪ ΟΣ), 
᾿ Ἐξ 

ν. ὅ88. Τϊπὸ ντιὰ πᾶῈ6 τη διοἤϊταιη ἰάδηϊαηι νοοῖ, ΝΣ Αἰσαητες 
οὐπὶ ΤΎρποης ορρτοῆϊ ἱαοοπε, εἴ νΌϊΪ ΠΡ τον Πιηϊᾶ5 δά ΠΑΡ ὶ. 
ταπιάτπὶ ΤΟΙ]οςαιμτ; (νης ΡΙΓΗΘοΟὨΐΕ Θιοαητα:) 

Ἡδρτοῦ!οῖα, 41 Οτοηίοιη 
βασύίσθιη ταρίθας ἤταυϊί, νί 
Ὀοῖος Θεουγοπῖος δὈϊρεγεῖ. 
ας “ρεγέϊποπε νευίς ῬΡτο- 
ῬΟΣΕΙς 

ΟἸφηξις αὖ Ὀρϑγοίο γη4 
αἰϊμαϊε ((ς Ιερο) 
Ῥοητης Ζπεγηο 

Ἡκμννίεα Βαίαγηη {}4- 
τς ΘἼΑΙΕΡΕΉΣΙ, σαηαρὶ 

Ὅμα 1Δ0ῈῚ 61 γΟΐαΘ 11," 
ῥίοοη; ἰδ ἀγοηα, 

Ἑ; παν Πεγοηΐεο {ἐγη: 
ἔξα ἰαύονο υἱᾶ. 

εἴ φῃθ 8115 ΓΑΙ οὰς Π0, 
ἀποά. Ρἰυγιθας Ἔχ σαί, 

παρ ἔδγαηΣ ποηιοη. ,κ- 
ἦε, οἴει. 

Ουν ΟΡ πο νοςοΐαν Ρτο- 
ο ἐδγρίπα, ἰηΐτα ἀΐσαηχιις. (ο]- 

Η 

- 

Ιεπὶ ζαρᾶφεπὶ νοζδὲ Αρβη-. 
Πἰπαπ)Ίὶ (περίθ.. δοθο τοῖος 

᾿τὸ πολυδέγμων δεῖ δόϊηοη 
Ῥτορυαπ) 6΄ 410 [ία 86 
βαοΐ οὐϊαπίατν, Τα σα ππ5: 

Ἐομείδης ἤϊε υαμέϊς 1721. 
ΟἼΠΕΉ [ΟΣ ὁΟΜΟΙΡΙΣ ΉΙΤῸ 

ἘΠΩΝΗ ΗΠ, ἴπς ρεηρέμὲ 
Ῥαγρ; οὐἰηονεΐα Ῥ ΟΊ. 

ΡοΙγὃ. 11:8, ΠῚ. ᾿Απένινος ἐςὶν 
ὅρος 'συνεξζξε ὃ διείργει “ποζσοι, 

τοὶς κατοὶ τὴν ᾿Ισαλίαν ῥύσεις. α:- 

σον. ΚΣ ἐκ “Ἄρομηΐηο Πμηρὴς 
4247, [12 δ σ01}11;14711 [ἀρ] 65.-- 
εἴτι} ἱρῸ [μῆ: οἷο δἰ γ 3 ΑΥ ΤῊΣ 
δα αἰηούεία, ᾿ 
1ϑΊ παθοη. ποῦς ΟἱἙ Τα 186, 
Ραϊῃς Αὐοέπὰ φυϑοάαμῃ (πὶ 
ΘηἷπῚ ΡΙΌΓΕ5) ἰδσεῖ, ΡΙΟΡΘΒ. 
Οαπχᾶβ; οὐἱὰς ἤρυνα αυΐα: 

τοίμη- 



1τά 

Καὶ Κιμμέρων ἔπαυλοα, κὠχερεσίων 

ΙΥΘΟΡΗΚΟΝΙΘ9 

ὅ99 
Ῥόχϑοισι κυβιοάνεσαν οἴδμωτος χύσιν, 
"Οσσαν τὲ κοιὶ λέοντος ἀτραποὺς (βοῶν 
Χωςεὺς, ὈὌβριμδς τ᾿ ἄλσος ἐδαίος Κόρης, 
ἸΤυριφλεγές τε ῥένϑρον, ἔνϑα δύσβατος 
Τείνει πρὸς οὐθραν κρᾶτο; πολυδέγμων λόφος. 
ῈΣ ἃ τὸ πάντα χύτλοα καὶ πᾶσαι μυχῶν 

᾽ ᾽ ΩΝ ΄ ΄ 

ἸΠηγαὶ κατ᾿ Αὐσονῖτιν ἕλκοντοιε χιϑόνω. 
ἤοι 

Λιπών τε Ληθομῶνος ὑψηλὸν κλέτας, 
Λίμνην τ᾽ ἄορνον ὠμ(φιτορνωτὴν βρόχῳ, 
Καὶ χεῦμο, Κωκυτοῖο λαϊβρωθὲν σκότῳ, 705 
Στυγὸς κελοινῆὴς νασμὸν, ἔνϑο “Τερμιεὺς 
᾿Ὁρκωμότες ἔτευξεν ἀφ ϑίτοις ἕδρος, 
Μέλλων Γέγαντας κἀπὶ Τὐτᾶνως περᾷν, 

΄ ᾽ 2 , “ ᾿ ͵ , 

Λοιβάς τ᾿ ἀφύσσων χρυσέσες πέλλοις γάνος, 

Θήσεε 

᾿ [« . 

ν. ὅρᾳ4. Ῥογγο αι, παιυοΐοτὶ [ὰ, ΓΕΡῸ πὶ {απ ἤδης, δὲ ΟἸπιπιθ- 
τος δὰ οσοϊἀοηταεπὶ οσοαπιπ), Δοπετοπῖοιη,, Βιθσιτη Ηετα- 
οἷεας, Οἴδιι, πιοηῖοπι, νεϊξισια εις 15 δα Οτοηΐθιῃ ἢιι- 

εὐῖιμτ, πειηῈ8. Ρτοίξυρίπαθ, Ῥυυρ ἢ! εσοεποηΐοια, Βιαΐαπη, νῸΣ 
ίς Αρεηηίῃμ5 δίτο τς, (α απο οπιηε5 Ἰταϊϊας 1} οὐἱαπτασ) 

, 

τοϊαπάδ, ἀἰςοῖξ Ἐὰπὶ ἰαφιθο 
εἰτουπηάπξῖαπι. (ὐβείθσυτη 
εοἄεπι ἔθτε πιοάο ἂἀρυά Ευὐ- 
τῖρ. Ττοαδάϊθιι5 εαάεπι Οαΐ- 
πάτα ἀς ΝΙν [5 εσγουῖθι9 
ναςοἰπαίαν : Ππ6πὶ ααϊάοπΣ 
Ἰοσῦπε ᾿ πὰ 10 οαπα 0 σοῃ- 
ἔξισγδ, 

“ΟἹ Ὅρκωμότες) Ῥὲγ ϑίγ- 
σἕπὶ Γαρὶτεν (5 ΤΈΣ πη Π6}}5 
ἀϊοῖξαν 4 ᾿ου πη πῖβ ΤΟΙΕΠῚ 
{π| Παςπιεηἷ5. ἔὰπὶ σΟῇ- 
Ζεγδη 415) ἄθος γοδξ αχα-᾿ 

τὸ, Ροίαυδιη 80 {4 σοπίτα 
ΤιΙΐαπο5 ἔαϊξ δά ϊχέαβ: 48 ἀθ 
τε νίάε Ἡεποάτππι Τηδορο- 
πα. Νεςεήασιο δυίεπ Ποὶς 
γετίις ἄπος ἱπίενς {δ Ἰοοο 
τηὰτ πηι5, ΠῸ ἔεπίεπιεϊβ 
νδο]]ατοῖ: ἤσις οἱ ἔσρσα ἔς 
εἰπιὰβ,. νΌϊ ἀε Ασᾶρεποιθ 
ΔρΟΡαίασ. 

᾽ ι 

7Ο8 γίγαντας κὠπὶ τιτὥνας}) 

Ῥτγαοροίείο νπᾶ ἱπίδε ἄπος 
οαήτι5 ἱπίεγροία, νὲ  δρυά 
Ἠοταῖίαπι ποπιοπ δξ ραγεῖ-: 

ςι- 

Ξ ΘΝ -»"Ὡπϑ δι, 



ΟΑΘΘΑΝῸ ΚΑ, 115 

Ἐκ Ομ πθυιογιπη ἀοπη οἶα, ΑΟΠΘΥ τ ΠαΠ 416 
Ῥγοςθ 115 Ππξξιδπἴοπη νηάδο Τοδεαγὶ  ἸΠ611, 
Οἴδηιηαο, οἱ ἰθομιβ νᾶ. θΟΠΠῚ 

Αρρεθῖῖαβ, Ῥγοίδγριῃα θα 6. 6 
ἶαθ, 

Ὠ1015. 1Πΐθγηδθ ριι6]- 

Ἐπ Ῥυγιρ δ ρϑίποπεθη Ηπιη), νδὶ ἐππιῖτς 
ΤΟΙ τη σμ6 πὶ νθγέϊσθι σαραχ οοἾ]]ς, 
Εχ ᾳο οὐπξξι θυ, οππέθ αι Γρϑοϊμπὰ 
Ἐοπίο5 Ρ6 Ὁ 1 ]!1οατὰ ἤπαηξ ἔοσγαη Ὁ 
ἘΘΙΙΠ4αΘη56486 1 ΘΠ ΘΟῺΪ5 Πηοηΐθιη 8] 111], 
Ῥα]υ ΘΠ 416 Δ ΒΓΔ ΠῚ ἰᾺΖΊΘΟ οἰτοι πη Έ 8] 
Ἐτὲ Οοοντι Ππυϊαπη ἔθαθδγὶβ ἀδΙοσρίμι, ᾿ 
ΝΊρταο ϑέγριϑ τἰσαμη, νϑὶ ΤΟγπι Πα] ς 
ΤΌΓΙ5 ᾿ὰγ8 41 σοη ΙΓ 4115 ΓΘ ος, 
Οοπίγα ΕἸραηξδς αἴᾳι6 ΤΊΔη65 ἐγαη Παγὰς - 

Ἐὲῤ ἅσύδθ ᾿ιθαπηίηα Πέ1115 Πατγιθη5 αυζοῖρ,. 

ἐν Ἐπ ν ν Οὔ. 

ν. 763. τεϊ πα πο η56 01 Τιεπαοοποιπ, ΠΕΆ]146 τοπέθπν, ρδ]μάθιη τ 
ΑἸοτηαπι τοτἄδηχ, ὐοογειτη το πο τοἤιτῃ οἰ ϑῖγ φοιη, ΩΝ 

ν᾽ 

Τυρίτον ἀϊὶ5 Δα ᾿πνταηάϊ Ρτοροίαϊξ, 
το8 ἀδθεΠατάτηβ οἴει; 

εἰρίθπι νηστ ἱπίερ (πὸ 
Τυρῆαπτῖθα. ἰπίεγίθξἕξαπι, 
Ὅστπι, Πῳ᾿ 19. ν. 28. Ῥαοῖς 
ἐγας τπηεἰϊμσημε δε 1, εἴν. 22. 
ΟΥὐε βῥοόΣ τορῖρΊ 226. ΟΥ̓. 
ΤΑῦ. ΠΙ. 4. νεατὶ ᾿μὰο {αεί- 
βαειηαῆμε [ὕρηο. «ῬΊαπα ἢς 
εἴ αρυὰ ποῆιθπι, ν, 1214. 
"Ἥξει δὲ Κνωσσὸν κούπὶ Γόρτυνος 

δόμες. Κι ἢ τ κι. κα 
709 Δοιβάς τῦ) δα [Δοτῃ- 

εαπάμππι. Μαεΐξας Ῥχοίογρι- 
πιο οἰἐ ΡΙαΐἴο, οἐαἱ Ν]γῆξς αὖ 
ἰηΐοιις σεποχίιβ ςοἰυτηπθπὶ 

Ν 

ομπὶ “ΕἸτΔη 65. οἵ αἰσαῃς- 

ὁπ βιαἶθα 46 Ἰο6ῸΠῈ, Δάξθιραν 
ΔρΡΡθιδγαη: Ργοίδυρί ΠΒ πὶ Ρτΐς 
πιθτη Αείςμγ ας, εξ ροίξ 
ὁππὶ ΑΡο]Ἰοπὶπ8:; Ζπὸ νἱάθα 
ἴστ δαειρέτης Ροϊποῖς Ρετα- 
Ὡ6γθ. 

700. λοιβας τ᾿ -- γοΐνορ 
Απὲ Ἱερεπάμπι οἱ γανες, νι 
Οππίοειβ νει, ἀῴηαο Πἐνα- 
Ἡλι, δὲ λοιβαὶς Ρε᾿ ἀρρόῇ-᾿ 
ΠΌΠ πὶ δαϊθοέξαπι οἱ, γε ἢΠέ, 
σπμαη ἄπο ἰῥῳφξίομὲ ἐπὸν- 
υἷτοῖ. Ἀι 

1 



“ττὸ 

΄ 

Θήσει Δαείρῳ κοὶ ξυνευνέτη. δαάνος, 

ΤΥ̓ΘΟΡΗΚΟΝΙΒ 

Ἴ1Ο 
ἸΠήληκα κόρση κίονος προσαρμόσας. 
Κτενέϊ δὲ κούρας Τηϑύος παιδὸς τριπλᾶς, 
Οἴμας μελῳδᾷ μητρὸς ἐκμεμοιγμένας,. 
Αὐτοκτόνοις ῥιζοῶσιν ἐξ ἄκρως σκοπῆς 
“Τυρσηνικὸν πρὸς κῦμα δυπτέσας πτεροὶς,. 715 
[7] ἢ - ε ξ΄ ’ὔ 

Οπϑ λινεργῆς κλῶσις ἑλχύσει πίκρα. 

Τὴν μὲν, Φαληρξ τύρσις ἐχβείβρωσμένην 
ς. ἢ 

ὅροις δέξετοι, τέγγων χϑόνα. Γλάνις τε (- 
Οὐ σῆμα δωμήσαντες ἔγχωροι! κορής 

Λοιβοῦσι κοί Θύοθλοισι ΤΠαρϑενόπην βοῶν 720 
Ε)} -Ὁ ΕῚ Ἁ ΄ 

Ετειο κυδανῶσιν οἰωνὸν Θεόν. 
Ε κί δ Ν "ὕ ψΓ ΄ 

Αχτὴν δὲ τὴν προυχᾶσαν εἰς Ἐνίπεως 
ἃ ς Ὁ Ἁ ᾽ ἤ 

Λευκωσίᾳ ριβέισα, τὴν ἐπώνυμον 
,ὔ ᾽ ͵ ; Υ̓ ΄ Ἂ 

ἹΠέτραν ὀχήσει δαρόν. ἔνϑα λάβρος Ἴς 
Γείτων 9᾽ ὁ Λάρις ἐξερεύγοντοι ποτά, 7235 

Λίγεια 

ν. 710. οἤξετες ῬΙυτοηὶ ας Ῥιοίογριηαα (λον βοίτηι, δαίαπι, Πιυ]ῖς 
ΔΌΓΕΙΒ ΠΌΣΟ 5, οἵ 115 οοἰμπηδη ἀςάϊοαῦθις, οὐπὶ Ραῖθα ἤπᾶ 
ΔΡΡεηΐΆ. 

Ψ, 712. Οοοΐάδος δ" ἴ{ε5 5:6 η45, δαΐθημ9, 404, νἱέξας «Ὁ ἱρίο, 
2 {π4 ίροητε 

φ59 Ραιοαιιπί ἕφτα τιαῃρηῖ. 

712 κόρος) ϑίγεπεϑ, Ῥατ- 
ἐπεποόρθη νἱ ἀο]ςεί, Τεὰςο- 
ἤαπι, [ιἰρεαπι. ΕΔγῸ πὶ Ῥϑίοσ 
Αεπείοιις, ΤΕίΠ 15 οὐ αῖ ἢ] 15 
πχαΐον ταϊξ Τ ΣΡ ΠοΠοτα. 1186 
Ῥοτίο ἀε σοπίεπια Ψ]ΥΠΠς 
παρ μαπίθϑ, ἴῃ Τ ΎτΓ ΠΕ ΠῸΠῚ 
ΤηθτΘ ργϑδοϊριίος {8 “ἀθάε- 
τιηΐ, ιοὶξ δας ΡῈ πηὶβ ντῖ- 
παίϊο, φιοπίαπὶ δυϊξογπηος 

ἴῃ ππᾶῖε Τ γυγΠε τη εχ αἶτο ρυαθορ τα θΌητ, αὰο 

ογαπί, νὲ ἀϊδξιπι εἰἴ. [,απὶ- 
Ποειπη ἤαπηθπ ἀθ Ῥαγοδγαπε 
Π!|ς 1᾿π|6]] Πρ ῖτατ. 

717 Τὴν μὲν) ΓΕ ΠΕΠΊ, 
ΠΕπΊΡΕ Ῥαυπεπορεπ, 4088 
᾿αχία ΝΘ ρο πη ἰπ τας εξ α 
τϑτὶ οἰοᾶα. Νδδροιῖβ 88- 
ἴοι ῬΉΔΙοσῖ, 5: ο] ἐγγαπηὶΐὶ, 
ατχ ἔσϊς (π|ῇ 1ά πηϑὶῖς οὐπὶ 
δἴερἤδπο ντθὶς ποιπδη εἰἴ8) 

. 4089 



ξ΄ 

ΘΟΑΘΘΑΝΌΆΑ. 117 

Οἴοτοε Ργοίθγρίηδο οἵ πηαγιῖο ΠΊ1Π1198, 
(ΞαἸθαπι οοἰαπλη86 σαριῖὶ ἀρροηάθηϑ. 
ἼὝταϑς δυΐθπὶ οοοἰάθέ ΤΘΙΠΥ15 πθρίοϑ νι ΓρΊΠας, 

Ὁ λποῦδ6 Πγδ(Γ15 οαητβ ΘΧργ ΠΘηζ65, 
ϑροηίδηθ15 ταξειδιι5 ΟΧ αἰΐα ἴρβουϊα 
Τῃ νηάαπὶ ΤΎΣΓΒΘηΔΠΊ ρΘηηἰ5 νγιπδηΐθϑ5, 
Οὐο ᾿ἰΔηϊῆομπηι ἐγαῃθι δοοῦθαπι Παπιθη.. 
ψπαηῖ 41 46π| ῬΠΑΙΘΤΙ ἃΥΧ ΘΧΡΙΠΔΠ1, 
ΑἸἰδηϊοαυδ ἐδγγαίη Πυπιθέξαηβ οχοϊρίοθί: 
θὲ τϑιηρί πὶ ̓ πάϊσθηδο οχῆγαθηΐξθϑ ρι161186, 
Τ  δαπηπῖθ5 Ῥαγίῃθποροδη οἵ [δογις!!5. Ὀοὰηι 
Οὐοίάπη!ϊ5 Ποπογαραπί, νοϊσογθηι ἀθδηι: 
1ῃ τιραῦν δῖ6πΠ| ΘΠ πίθπι προ ὶ 
Εϊεξα 1ουσοῆα, σορποπΊίποιη ἀϊα 
Οὐουραδιΐ τηΐα]αη, ΟῚ νἱοϊθηΐις [5,. 
γιοϊη5488 [μτὶ5 Θγυξζδηΐ ἰαιίςα5. 

Τρ Η 3 

ν, 717. Ῥηανε, Ῥαγεμομορεη, ᾿ἰτετι5 Νεαροΐεος, ῬΉΔΙΟΥ: τγτά πὶ ἂτ- 
οἶδ, εὐ αἸδη15 Πυτηθη, ὀχοῖριοῖ, νΌϊ ριι6 1146 αἸϊοτ 15 8ἀ ε1119 
τειπρί τη 111 (λον βοαθαπι; 

ν. 722. αἰξογα,, Γιεμοοβα,, ἴῃ Ῥτοπιοηζούαπι ΝΕρεαίττι οἰ Ἰοἰ ΘΕ, 
ΝΌΣ ᾿ηἴπ14 Ἔχ οἷὰ5 ποιιηα ᾿με]ςοῦλ ἀρρο!]αθιταν; 

486 ἃ Ῥαγίπεπορε ροῖεᾶ 
ποπιεπ΄ πηγῆς. ΟἸδηῖς οἷ 
Τα! ας ασΐας. ρτορο Νίβα- 
ΡΟΪ᾿πι.. 

722 Ἐνιπέως) Ν᾽ ερίαπη!ὶ; ἴς 
οηἷπὶ ἃ ΜΙϊοΠὶς ἤος ποπλΐπα 
οοἰξέατ, φαοά ἵπ ἘπίΙρουπ,, 

᾿ βΒυυσαπ ὙΠοΙα]146, α]}- 
4παπάο πηχυϊαῖας ἔπουΐε, νὲ 
ττδάϊ Οὐ άϊα5. ραςοῇα ἱρὶ- 
ἴατ, διγεηαιμῃ αἰΐογα, ἴῃ ΝΥς- 

Ῥέαπϊίαπι ρεοπιοηζουῖτπι ἔαϊξ 
εἰδέζα, εἰ ᾿πίπ απι ἃ ίὰο πο- 
πχῖπο Τ,οιισοῇδπι ἀρρε! Δ υ10. 

"26 Λίγεια δῪ ϑίτεπυπι 
(ογεῖϊα, Τοιῖηα ἰδουσπάππι 
ϑίθρ δ ηππ) εἰξ νεῦς ΓΔ ]186 
πιδηλίηἶς οἰίαπη ΤΊ πον αἰ 465 
κόλπε Τερινοία.  ΟΟἰπᾶγυ5 

ἀσυίας εἰ ἀρυά Του ΠΑΠῚ, 
4ποπὶ σον Προ ίιπι νοοῖ ΟΧ 
ἤρατα: ἐογίοπι, ρτορίεσ ἢπ- 
χιοπὶς νεποπιθηςαπ), 

733 



ΤΥ̓ΟΟΡΗΒΚΟΝῚΙΒ 

Λίγειω δ᾽ εἰς Ἵέρεινοιν ἐχναυοσλώσεταιε, 

Κλύδωνο, χελλύσσεσο. τὴν δ: νανώται 
Ἰζρόκοεσι, ταρχύσασιν ἐν παρακτίαδες, 
᾿Ωκινοίρῃ δίνοεσιν οὠγχίτέρμονα. 
Δόσει ὃ: σῆμα βόκερως νωσμοῖς ᾿Αρης 
᾿Ορνιϑόποαιδος ἴσμα φοιβάζων ποτοῖς. 
Τπρώτῃ δὲ κοώ ποτ᾽ αὖϑι συγγόνων ϑεᾷ 
Κροόνων ἑπάσης Μόψοπος ναυαρχίας. 
Ππλωτῆρσι λομπταδῦχον ἐντυνεῖ δρόμον, 
Χρησμιοῖς πιϑήσας. ὃν ποτ᾽ ἐυξήσει Ἀεως .735 
Νεαπολυτῶν, οἱ παρ᾿ ἄκλυξον σκέποις 
Ὅρμων Μισηνᾷ φύφλαῳ νάσσονταιε κλίτη. 
Βύχτας δ᾽ ἐν ἀσκῷ συγκατοικλείσας βοὸς 
ἸΠαλρωςροβήτοις πημονοξίς οἰλώμενος, 
Κεραυνίῃ μάσιγι μασιχϑήσεται 740 

Καύηξ ; 

ν. 726. τὐγεῖα, Τιΐφεα, ἰῇ Ὑευπᾶπι, [τα]τᾶς νυθεμ, 4 Πυϑῖρις ἀε- 

νοΪτ θεν, φάπταις πδάταο ἴῃ ᾿ἰτίοτα. Οοἰηβγ!, Τὰριάϊ βυϊπίη, 
[ςροϊομς. 

“22 Πρώτη) Ῥαυποπορο, 
οἿΣϊ ὈΙοείπηειβ, Αἰςσας οἷα, 
{π5 ρῥγδείοϑιιιβ, εχ οὔάσαϊο 
ρον ποδοϊς, φαππὶ ἱπ' Τία- 
1’απὶ γεμηῖΐοε, δὲ ουγίαπν 

, Ιαηηράμη (οτπι ἱπ ϑγαπηῖ- 
(0. φᾳυοξαππὶς ρετβοθραηΐ 
Αἰδβοπίοηίθ 8) ἐπι ταϊς, ᾳαδπι 
ἀοίποορβ ΝΝεδροιίϊαηὶ ηποί- 
Δηπὶ5 ἱπ δπταταπε. Μορίο- 
Ρία οἰϊπὶ ἀϊξξα Ατιῖςα ἀθ- 
Μορίορο τὸρο: νπάς Οὐἱάν, 

Βαγῥαγα Μορρὲος: ΖΟγγὸ- 

ῥαῆε σρηηα ὩΣ ΏγΌ ΙΓ. 

Τιρθαϊίας: 

δα Μορρῖο ἀπὶεία 
τ μ6}10. ξένη. 
ϑεποοᾶ οχίτεπι ΗΙρΡρο- 
Ἰνίο: ; 

Μορίορία εἰαγὶς τοεα ἰα- 
τεπτὶς [Ὁπε1. 

Μίΐίρπυς ποης οἷ ΝΙεαροί!- 
ἴαπῃ5, ἃ ΜΗδηὶ ἔδραϊογο ἀε- 
ποτηϊπαξις, νὲ ναὶ Ὑ γρὶ- 
'1π|ς. 

᾿ 725--.-54 Πρώτῃ δὲ --ο πλω- 
τῆῤσι ---α ἐγτυνδΐ δρόμῳ») θυο 

ῃἷΐς ἔχππε Ῥαξαϊ, φαοταπι 
γίετφῃς αὖ ὙΠῸ ὙΟΓΌῸ ἐντυν 

ΡΘὨ» 
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Τίσοα ἀδοῖιθ τη Ἴ ΘΥΙ Πα ΘΧΡΟΠ ΘΕ, 
Ὑ Πἀ4Π| ΟΥ̓ Ρ4η5: 484Π1Ὶ πϑι88 
1η ἀγόπα [δρϑίιθπξ [το τα] !, 
Οοἰηατὶ γοσίοῖθιι5 σοηζου Π1Π8Π|.. 
ἌΒΡΙαδὲ δαΐοηι ΤΘρι]ογαπὴ ΟΟγηιροῦ ἔογεῖς, 
δϑι Δ 15 ΟΧίΘΥρ Π5 841118 ΠΠΟΠΕΠΊΘΠΙΠη1. 
Ῥυιπηαθ ροστο φυοπάδην ΤΟτούατη ἄθαα 
Τηιρογαΐογ τοῖπις Αἰξοαθ οἰ αἹΠ5 
Ψοεξοτγιθας ἰαπηραάϊξογαῃ τηΠιταθε σαγΠ1Π|, 
Οταᾶσα 5 οδίοιηρθγαης: 486ΠῚ δασθυιῖ ροραι9 
ΝΙΘΑρο ἔα, 41 Ῥτορα ἐγαπαολ πὶ. τα στηθη 
Μιΐθηι ρογέαση κοΐ μαδιταδιΈ ρτοπιοπίοτία. 
Ὑ δηξ5 απέθη) ξῃ νίγα οοποϊ αῆς δαθΏΪον. 
Ἐοίγοσγαά!β Ογγδηβ ἀδΠΊηΐ5.. 

Ἑπΐπηθο ἤαρϑ ]αδτίας δα |1ο. 

4 ΠΤ Ατα5,. 

δ. 722. Ῥτίπιαο δαγ π, ῬΑΥΓΠ πορᾶθ, οἰΐπὶ ΓΙ οὕ πτ5, Ατεῖσϑςο οἴαίς- 
ἢς ργδοξεέξιβ, στη ΝΕΑρΡΟ ἢ ναποτῖς, οχ οὐδοῦίο οαγίιπι 
ἰδυιραάπην ᾿αἰξιτθς, αΌειη ἱποοῖαθ φυοϊάπρῖβ τηξδυτάθιηῖ. 

Ῥεπάει, ἄπο ρᾶα]ο ἀμτία. 
Τίδαιο Ρῥυΐου, (πρώτῃ) 4] δά 
δίτεπθη τεΐθείαγ, Ἔχρ]οδη- 

ει ἄτις οὐἰξ: 1, Ποπονοη, ΡΥ]- 
2246, Ροΐξεσῖοσ (πλωτῆρσιν) 

εἰϊ σαυδο εἰΠοΙοπίϊς : α παη- 
Ζὶς ρογαρομοίμη, ὑπὸ, πλωτήν 
ρων. ἢ. 

738 Βύκτας) φττος Ὁ Αθο- 
ἴο ἀεςορεσϑέ. Ψέγθας ἀοῖπ- 
ἅς ορεῖβϑ' ἰοοϊοσιπι ἀροτίῖς, 
τη ΑΘο απὶττοπεοῦλς ἢ. Ροῖ 
ξα. 4π|ιπὶ ἴοςι! θοῦο5 80- 
1ῖς ἀδοναδπε, βαβπιῖπο ρτο- 
φοΙίδαὰθ νοχαίς. ἰοοΐοϑ 

ΟΠΊΠας δηλϊπί, Τιαταπὶ ἄϊοϊξ 
Υιγήεπι, 

ΑΙ ἐρινδ) Ηδες ἢς δρυά 
Ἡοπ,. ἱρίδ παγαῖ:. 
ΞΉλϑον ἐπὶ Σ,χύλλης σκόπελον. 

δεινήν τε Χάρυβδιν. 

Ἡ μὲν οἰνεῤῥοίβδησε ϑαλάσε 
σῆς οἷλμυρὸν ὕδωρ. 

Αὐτοὶ ἐγὼ ποτὶ μακρὸν ἐρινεὸν, 
ὑψόσ᾽ οἰερϑ εὶς, 

Τῶ προσφὺς ἐχ όμεην» οἷς γυκτευ. 
οἰ. οἴ Ρϑαΐϊο φροί: 

Νωλεμέως δ᾽ ἐχόμην, σφρ᾽ 
ἐξεμέσωεν ὀπίσσω 

ρὸν 
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Καύηξ, ἐριν προσκωϑθήμενος κλάδῳῷ, 
Ὡς μή καταβρώξη νιν ἐν ῥόχϑοις “κλύδων, 
Χάρυβδιν ἐκφυσῶσων ἑλκύσας βυϑῶὼν. 
Βαέον δὲ τερφϑεὶς τῆς ̓ Ατλαντίδος γάμοις, ̓  
᾿Αναυλόχητον ὠυτοκοίνδαιλον σκάφος, 
Βῆναε ταλάσσει, καὶ κυβερνήσει τάλας 
Αὐτουργότευκτον βάριν ἐς μέσην τρόπν 
Ἐκοΐδου γομιῷοις προφετωργανωμένην. ὦ : 
Ἶ Φ ΑΝ » Ν ΄ 
Ης, οἷωω τυτϑὸν Αμφίβαεος ἐκβράσας 
Τῆς χηρύλου δάμαρτος ὠπτῆνα σπόρον, 750 
Αὐτοῶς μεσόδμαις καὴ σὺν ἱκρίοις βωλέϊ 
Πρὸς κὕμο; δύπτην ἐμπίεπλεγμένον κάλοις. 
ΤΠόντε δ᾽ ἄνπνος ἐγσαρόμενος μυχοῖς, 
᾿Αφῷ σύνοικος Θρᾳκίως ᾿Ανθηδόνος.. 755 
Ἔξςαι. παράλλε δ᾽ ἄλλος, ὡς πεύκης κλάδον, 

Βύχτης 

ν. 738. 5:4, νὲ αὐ ΜΙνδιη ταιοτίαν, [Π6. νεητῖ5 δἢ Αδοΐο ἰπ 
ντγθη ΠΟ] 5 ἃ (118. ἀπτοπη ντΐα ἄροιτο, ὙθσΙΘΌΥ τὰ Ἄθο- 
απ. φυμηαῖῖς 1115 (Ὁς}] θΟῚ65 (0115 ρας ἔδπιε ἀφιογατιίηζ, 
Ταρίτεῦ 6ὸ5. ἔα τη η6 οςοϊάεσς, ἰρίε ἀυτοπὶ Ὡς ἃ ἢπιέξι, ααοπὶ 
ΟὈΑΥγ 415. διιοπιῖς, οἰ ἰἀαταν, ἴῃ αὐθοόύοπι ςοπξασίες, ἄοπος 
ΡῬιτΌςΦ114 Ρυδοτοτοτιζι 

, ΚΟΥ 4 ᾿ 

Ἵςὸν κουὶ τρόπιν αὐτίς, ἐλδο.- 
μένῳ δέ μοι ηλϑὲεν 

Ὄψέ --Ξ Αἰὐἰαπείάεπι ἀϊ- 
οἵἕ (ΑΙ Υρίοπεπη. 

7132 Χάρυβδιν ἐκφυσῶσοιν ἕλε. 
κύσας βυϑᾷ) Ῥατεϊς! ρί απ ἐλ- 
κύσας Πα ἀπ δῖο δά κλύδωνα 
ταίδγίων, ἴῃ ἐκφυσῶσαν ΔΕ ΠῚ, 
αποά ποῃ πἰῇ αἕίμς Ροιοίξ 
βοπίβοατο, {αθαυιάὶοπάτηι 
εἰὶ ὑδωρ, δας Πηη1|6. γἱ ἔδπ- 
(Ὁ 5 ΠῸΪ ἐοηΐζοι, Κα. 

"46 ταλαοΐίσσει ----- τοΐλας) 
Ἐοτίαο ἀ6 ᾿πάἀπήτα ἴῃ ἢος 
ἴοςο γετῃϊς πῆι. ΚΕ. 

“47 βαριν) ἀδ 4τὲ Ηοπ,.. 
Οἀ. ε. Βατῖς. εἰξ ρσορεῖθ παᾶ- 
γὶ5 Αερυρίίδζα, (εἴτε Ησεγο- 
ἄοι. εἰ Ῥγτοροτέ. φυσι αἱ: 

Βαγίοίος εἰ εοπτὶς γο γα 
ΟΠ ρηγπα [χπῖ: 

ἀε ΟΙεοραίτα, Δερυρεϊ τα- 
σἵπα, ἸοΠα 65. θ86}0}6 [ἈΠΊ6Π 
ΡῖῸ αὔανδ πϑμὶ Παπλίτατ, νὲ 

μεῖς, 

ως 
πόνοις ἧττα 
Ὁ" ἱ 
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ΟΠ ἤατὰς, σαργιῆοσι τη Π 46 η5 γαΠΊΟ,᾿ 

β 
᾿ 

β 

) 
' 
᾿ 

ΝΟ ἰρίαπι ἀθιογοῖ δϑίξας ἰητογ Παξλα5, 
Οδαγυθάϊπῃ 6 συγριιθα5 ΘΗ] δηΐθπι ἰγαῇθηϑ, 
Ῥαυ ρον ἀδίηθ ΠΌΡΕ 115. ΑΕ πε ἀ18. ἀο]οἔξαξας, 
ΝΈΑ Ιθτι5. σάγοηβ ἂς Τὰπλ  παγι πὴ ΠΔι]ρΊηλ 

Οοηΐοοπάργα αὐάδοδιῖ, δὲ σα θογπαθι πλΐοτ 

Α ἴα ἐαᾶζαπι ταΐθιῃ, ἴῃ οατιηα πιοάϊα 
Ἴοηηογο οἰατπὶβ ἀθυϊπέξαῃι: 
Ἔχ φυᾶ Πὰπὶ ΝΝρίμητβ 611018Π5 
Ταπηθδηι ρατατπ Παϊσθάϊη18 ᾿πηρ  αΠ16 6} Ρατέμπ), 
Οὐ Δηζο 15 οἵ τη θά! η15. ΙΔοΙ6 
Τη τπᾶτθ᾽ γεϊποαίογθηι γα ἀθης 5 ̓ ΠΠΘΧΌΠΊ. 
1 τππατγίηϊβ δυΐθηη ρΘοῦθ5 Ἰαξξαξαβ 1Π]ΟΠΊΠΙ5, 
Απίμοάοηίς ΤΗγοίΐαα οἷπὶ σοηζαθθγη8 15 
Εσὶτ, ]1ο ροΐξ αἰϊπηι, οοὰ ρίηπϑβ οογίίοθιη, ἢ 

Η 5 ἰ δαῦοΥ, 
. 

ν. 744. Ῥαυϊ ρον ἀοίγιθ, ἀπηονο Οαἰγρίις, οὐϊοέξαξισ., παι σίιηι. 
ἴδια ἃς τὰ] ταάτλπη οοη ςςμάθη5, ἱρίς. πητίθγε σοφοῦ Ὑ61η}- 
σαῖς, [ξἃ εὖ Νορίαηιϊθ, νοϊ τι. ραστιτη. αν οηφιη, ΝΙΝ 
Ῥάγει Θχοϊαπιπι. Ἰηᾶς οἴη τρή15. ΔΏΓΘΏΏΙΒ [ἢ πιᾶγα ΘΙ]οῖθ, νῖ 
ΥΧ πᾶηαο {γιατ (ς ρος, 

᾿ 

πεῖς, εἰ δρᾷ Αφίομυαπι ἐπεάοπ δυίεπι Βοθοίϊας οἵ 
Ῥεγίϊ5.. ' γε. απ ΤὨἢγε πὶ παπ- 

, οαραί, φὰοά « ΤὨταοϊδας 
749 Δμφίβοιοε) Διμφιβοίίος. ςοπάϊξα ἔπους, [6π Οἴδπςο 

Νερίαπαϑ ἃ Οὐτεπδεῖρ οο]6- - σοπίαθου πα} 15. ἔἕαϊε Ψ]γ 68, 
Ὀαζατ. Ηαϊςοάο νοσαίαχ ἔθπηϊ-ὀ ροίξζαιαπι ἴῃ τπᾶΐο εἰξ Ἐἰο- 

“88 ΟΕ}... , ἔἕϊαξ. 

"54. ᾿Ανϑηδόνο) 6 4 
᾿ ΟἸαθουβ ρἱσαίοΣ. οὐἷαπάθς 756. ςροβήσει) ΜΙνΠΈπ,. 
εγαῖ, αὰϊ οἰΐπι, φαΐαία μοτ- Τιθασοίμεα ρου Ψ ΙΓ ῥεῖ 
Ῥα. ἱπ πιᾶτ ἀθῃ πε, νὲ εχ νπᾶδς Ἰαξζαῖο σαρ τοῖα {αἱ τα- 
φτοῦ Ὀϊο ποίαπι εἴ, Απ- ἀϊιηϊςα!αῃ τγαλάϊτ,, ααο 1]- 

ἰς 
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Βύκτης ςτροβήσει Φελλὸν ἐνθρώσκων πνροῶς.. 
Μόλις δὲ Βύνης ἐκ παλιῤῥοίως κακῆς 
᾿Αμπυξ σαώσει, φέρνω Ἔεν Ἢ 
Καὶ χῶρας ἄκρας, οἷς κρεαγροίπτους πέτρας 
Μάρπτων, ἀλιβρώτοισιν αἱμαχιϑήσετοι ᾿ "όο 
Σ τόρϑυγξι. νῆσον δ᾽ εἰς Κρόνῳ φυγουμένην 
ἽΑρπην περώσος, μεζέων κρεῶνόμον, 
Αχλαίνος, ἴκτης, πημάτων λυγρῶν κόπις 
Τὸν μυϑοπλάςην ἐξυλαχτήσει γόον, 
᾿Αρὸς τετικὼς τὰ τυφλωϑθέντος ᾿δάκους. ηός 
Οὔπω μάλ᾽, ὄπω, μὴ τόσος δ᾽ ὕπνος λάβοι 
Λήϑης Μέλανθρον ἐγκλιϑένθ᾽ Ἱππηγέτην. 
Ἥξει γοὶρ, ἥξει νωύλοχον ῥείϑρου σκέπας 
Καὶ ΝΝηρίτε πρηῶνας. ὄψετοι δὲ πᾶν 

Μέλα- 

ν. γῇ. δὶς ἄϊυ τη θιιῖδι5 Ἰαξξατας5, οἴ φυαῇ σοητθεσ 4115 αἸδὰ- 
οἱ (4.1 ἴῃ τπᾶιὶ ἀσο) 4110 μοία αἴτιπι νεαῖο εὐπὶ νεχαηΐο, 

ν. 757. Ρεῦ ρερίυμι Πϑυσοίμεαθ, ατι4θ6 αἰϊ15 τα! ΓΕ ὈΙΓΕΤ, (ογδ1ς 
ίς, φιο ρεέξουι εἴ τπδηϊθι5 {πρροῦτο ἐπαταῦῖς, ετῇ ἢὰς πιᾶ- 
ὨῸ5., ἀρριοΠποπάδῃαϊβ ἔσο ΡῸ]}15, ναϊάς νῈ]ογαΌ τ, 

δ Ρεξϊοτί (πρροίτο σηδίᾶ- Μήδεα νηλειῶς ἔταμε Κρόνος. 

τεῖ, ᾿ οὗ δέ ἑ δρῶς 
͵ Κλείεσι χϑονίης, κοιλαμητός 

762 ἽΑρπην) αἰϊξες ὕοτου- μον ἔμμενε οἴρπτην. 
ταπὶ, ν6ὶ Ῥῃαδαοίαπι: ἱπη]αθσα ΦΔνὼ γοὶρ κείνῃ ἔνι δήποτενασ- 
ἀοξοῦα ἐπὶ ἔαϊχ. φυα Τυρὶ- σοιτο γοκέῃ, ; 
τον ϑαΐαγπο ραϊτῖ, ν6] ϑαίαυ- Τιτῆνας δ ἔδαεν 'σοίχυν ὅμ- 
πὰ Οοεῖο ρυάεπάα ἀείε- πνίον οἰμκήσοσθοια, 

ουϊί. Αρο]]οπῖμϑ: Μακρίδα φιλαμένη. δρεπαίνη 

ἜΣςι δέ τις πορϑμοῖο περοτέ- τόϑεν ἐκλήϊς χε. 

θὴ Ἰονίοιο 

᾿Αμφιλαφὴς πίμρα κεραυνη ἵἴπ ἤθϑπο ἱπίπϊαπι ἀοϊαξιις 
“ εἰν οἱλὶ νῆσος, Ψινῆδς, ΑἸἰεΐποο τορὶ ἰοπ- 
ἯΙ; ὕπο δὴ κβἄσθοιι δρέπανον σἂπὶ {ἸουτπΊ Θ ΤΟΥ ΠῚ [Ὁ- 

φάτις, ᾧ ἀπο πατρὸς τἷοπι οχρ σαὶ, Μοπῆτιιπι 
ἀἰϊςῖς 

Ἂν νὰν ᾧ ὦ 
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ϑύδθογ, νοηΐο ἰαδξαπέο, ἱπίυϊξαηξο θαειθι5. 
ΨΙχ ἰδηάθηγ ΓΘ σοίῃθ86 οὁχ γοῆἥσαϊο σταυὶ 
Ἐδεϊοαϊππι Γογυαδις, ροξξογα πηχηϊτι ΠῚ 
ΜΜαηῦβηια οχίγθηγαβ, Ζα10118 σαΓη]Π] ὈγῚ δα 5. ΤοΟριῖς 

Ιοϑ. 

ΑΡργοποπάθηβ, δἃ0 ὉΧϑίϊβ συ θη ΙΓ Γ 
Οδοσπλῖηῖθα5, τἀτη 1η 1Π|Π||ΔπΔ ϑαίαΓΠΟ 1ΠῈ1{41}} 
Ὄγοραπιπι ἐγα οἰθη8, (ΘΕ ΘΌ] σι ἰαπἰαί τ 66ΠῚ, 
ΘΌΡΡΙΘΧ, ππάπι5, Δου Πα Γι {ΓΙ πη} ὨαΓΤαΐου, 
ἘΔΡαϊοίμη γροθηζοδιι [πξξ 1, 
Τιρτθοαίοηῖθι5 ἀθίο π15 Οχοαθοαῖ π]ΟΠΕΥΙ τ, 
ΝΝοπ άπ ἴΔη6., ΠΟΠΔᾺΠΊ: 

15 

ΠΘ6Ο [8115 οαρίαί ΟΡ σα 

ϑοηγηι5 Μοἰαπίμυμ ἘΦιΘγθη 1πο]]ἸηδέμΠ). 
ψεηΐοξ Θη1π), γϑηϊθέ δα ἡδιδ θη ἈΠΓΙ ΡοΓίμη1, 
Ετ ΝΟΥ οαουμηίηα, νἀ Θ αι 6 (οΐαηλ 

Ὦο- 

ν. σχόσ. Τὰπι ἴῃ Ῥηδοαοία ἴθι Οούογγαπι ἀθίδεις,, (Δ Ππὶ 54- 
τανπο, ἀυοί 10] ξαὶχ ἀείοίία οἰξ., απὰ ΠΙΡΊτΟΙ οἱ τοις ςη]ο5. αν 
{110} πνϊΐοτο μαδίτα, ΑἸοίποο τορι Ππαυγα δι πᾶ5. οαἰατηϊίαίοδ, 
ταῖπ5 ἐοτίαϊο, φὰ5 πῆς οοτῖς ἄηποπι Πα ΙΓ} 85. , 

ο ἀἸοῖε Ογεΐορεπι, ἄς ουϊὰς 
ἱπιρτγθοδι! οηΐθ 5. νϊάς Ἡσοπι. 

766 - μὴ τόσος δ) Ἠοπιε- 

ΤῸ. 

--- Οὐδ᾽ Ἐνοσίχϑων 

Λήθϑετ᾽ ἐποιλοίων, τοὶς ἀντι" 
ϑέῳ Ὀδυσῆϊ 

Πρῶτον ἐπυπρίιλήσε. -- 

Μεϊαπίμα Νερέασπας 
᾿ς ΑΥΠΟπΙπ ἢ .5 σο]Ραζατ, [ἴα 
ἀἰξας Ῥτορίου μέλανα πόντον 

. δἰ πολιῶν ϑάλατταν, Υἵ γο- 

ΠΣ 

Ιυπὲ στγαπιπιαξϊεΐ. Ἐφαοῆτοη, 
δαΐδιη ὈΘΠΙ σοἰππέ, φαοά 
δαπϊζαιη ρεϑείδβ, εἴ δ4θο- 
ται Πέ ᾿ηπιθηΐου : νοὶ φυσᾷ 
ΠΆῸΠ 65 Θαυ δ τοίροηάραπί, νέ 
εχ (ξἰπηδξ Αὐ φημ οι. 

“68 σκέπας) Τέποαθ. Ν6- 
τις οἰΐαπαι {Πᾶσα πγὸπϑ οὗ 
Ρογίας. (ποά ἢεῖς ἧς Ραᾶ- 
πὸ σοπῃηλϊπίΐοῖταν. ΘΟ Πο ἶᾶ- 
{ἰε5, φῃὶ πομ ροζοϊε σοτη- 

ΤῊ ΠΕ 



᾿ 

124 
Μέλαϑρον ἄρδην ἐκ βάϑρων ἀνάώφξωτον 

ΤΥΘΟΡΗΚΟΝΙΘ., 

“770 Μύχλοις τγυνοφκόκλωνριν. ἡὶ δὲ βασσάρα, 
Σεμνῶς κασωρεύεσα, κοιλανέϊ δόμους, 
Θοΐνοεσιν ὄλβον ἐχχέασα τλήμονος.. 
Αὐτὸς δὲ πλείους τῶν ἐπὶ Σχοαιοῶς πόνους 
Ἴδων μολοβρὸς, τλήσετοω μὲν οἰκετῶν 
Στυγνῶς ὠπειλοὶς εὐλόζφῳ νώτῳ Φέρειν 
Δῴνοις κολαοϑείς. τλήσεται δὲ καὶ χερῶν 
Πληγοῶς ὑπείκειν, χοιὶ (βαλοῦσιν ὀςροκων. 
Οὐ γὰρ ξέναι μάξιγες, ἀλλα δαψιλὴς 
ΣφΦγαγὶς μενέϊ Θόαντος ἐν πλευροῶς ἔτι, 780 
Λύγοισι τετρανϑεέϊσα, τὸς ὃ Χυμεῶν 
3 ͵ ΕῚ ͵΄ὔ Φ “ 

Ἐπεγκολάπτειν ὠφένοικτος αἰνέσει, 

Ψ'. 

γῷ ᾿ Ἕχου- 

ν, 766. ϑεὰ κει! πιϊηϊπιο ! Ψ εηϊος οπίπι ἱπ ραιτίαπηι Πταοάπὶ, νἱὶ- 
ἀεθίταιε τοῖϑττρ ἀοπητιη ἃ ρτος 5 ἕ πάϊτας οπουίλι, Ῥεπεῖο- 
ὈῈ ΘὨ1ΠΊ, Εἶλ5 νΧοΥ, ποποίξᾳ πιργεῖτίκ, ἀϊαϊτια5. εἰπι5. ἐρυϊὶς 
ἀἰπιραδις. Ὁ 

ΠΌΤ ΠΟΠΊΘΠ 8 ῬΓΟΡΤΙΟ ἀϊ- 
{ηραογε, ἰά ναὶ ἴπ ρᾳετο 
(ταςς4 ἀϊρσιιαπι ἔογεί, 

771 βασσοαρα) Ῥεπείορε, 
πε Ποπεῖϊς εἴ πιαρηίῆος 
(ςοτίαθαίασ, γῇ ποππα ὶ νο- 
Ιὰπὲ, Ἃς ΠπΠ τον σεμνὴ ἀραά 
Αὐορῃαπεπὶ ἵἧἱπ πΊ8]4Ππ| 
Ῥατγίθπι [πιϊξαν. Αἀ ϑοαθᾶς 
Ῥοτίας ἀθ σούροσβ Ραίγου! 
ΡΒαρπαίαπι εἴ. Μεπάϊςομαι 
νοςαί ΨΙγίδπι, φαΐ πιεηαϊ- 

᾿ οἱ Βαδιξα ραϊγίανη ΠΕ ἱηοτεῖς 
ἔας, εἴ ἃ ργοςῖΐβ ςοπυϊοὶὶβ ἃς 
Ὀδουὶῖς Ρεεϊζα. 

779 Οὐ γορ) Νοπ, [ἡ 4υϊ, 
ΡΥΐπι δαπὶ ρτοοῖ βασε α- 
Ὀαπί, φαὰπὶ ἢξ οεῖαπὶ ἴῃ Ρα- Ὁ 
{τα οἰσαίτῖ 65. Ρ᾽αοαγαΠ,, ἃ 
ΤΠοαπίς φαοπάδιη ἱπουία- 
ΓᾺΠῚ., τγοίεπηίασβ. ὔΟὐππὶ 
επὶπὶ 'ἱπ Ὑτοὶδπὶ ἴγγεροσα 
γε] ες ΝΙγῆρος (νε ῬΑ Δ  .Π|, 
οἴείο, γαρεγοῦ) ἃ ΤΠοδπίε 
ίς ἢαρεῖ!ατὶ ραΐας εἴ: εἰ 
Ιασεσας νοίϊος. πὸ ἃ Τυοὶδ- 
πὶς ἀρ ποίσογείαν, ἱπάαϊξ, φαα, 
ἀε τε ἔς δρῃᾳ Ηομ. Ηεϊο- 
Π8: 

Αὐτόν μιν πληγζξσιν αεικελίμ- 
σι δαμάσσας, 

Σπᾶρα 
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Ῥοπιαπι ροπἰζι5. ἃ Γππαπηθηξ18 ΘΟ ΘΣίΆ ἮΝ 
Φρογίδεοσιθιι5 δά] ουῖβ : σΖαδηάο ΠΊΘΓΘΙΤΙΧ 

Ηοποῖδε [οοτἴδηβ ἀθάθϑ δα ιαθι, 
ἘρΡῈΠ}}5 οβαπάθηβ τηλετὶ ἀ1 1188. Ὁ 
Αἴ ἰρίθ ρίυγθβ δά ϑοαθὰβ Θχ ΔῈ {19 ΔΘΓΌ ΠΊΠΆ5. 
Τπτυϊτας πιθηάϊοιβ', ΠΠΠπ 6 10 φυϊάθτη ζαπηυ]οσιτΣ 
Ὑτος πιῖπα8 ᾿η]ου]οἵο ἔργγο ἀοσίο, 
Οοπαὶο 5 Ραπίξιιθ : ΠῚ ΠΘΌ1Ε Θεία πὶ ῬΌΡΠΟΓΙΙΠὶ 
Τθιθυς ἂς ἰοἤαγαπι σεάθτο τδξλιδυβ. ἐπ 
Νίος οηΐπι τηΪ] ποία θα σ 6114, [6 ἀ ἀπηρ] πὶ ̓  
"“ΤΠοαπί5 Πρ] ] απΔ τηᾶπθθιῖ δίϊαπη 1η Ἰαίογι 5, 
ΨιππῖθῈ5 πππρτγο απ), 486 ΡΘΙΠΙΟΙΟΙ 5 
Ταΐσυϊρι Ἰαπάαθις δι |αγι8, , 

Ψοϊυη- 

νυ. 774. Δε τρίε, νείειι τηθπάϊοι Ἰηἄατο, τη} 10 οἰ θγα 1πᾶ16. νιἀθ- 
Οἷς, υαπι οἰνιη αα Ττοῖαπὶ νϊάοται, {πο 1: ἕΑπη ] οὐ Δ πλὶ- 
ἧδ5, σοπιίςοῖα, 4υϊη ἰξτις οἱ Ἰδέξας: 401 πος ρἷᾶπο Ἰα ποτὶ ἰρ- 
ἢ ἐὐὰθητ. Ναηὶ δάδις 1π σούροῖς παρεῦις οἰσάτγισθα. νεῦθο- 
τὰπι, ἃ ΤΠποδηῖς οἱττῃ ἀσσορτογαῃ, οαπὶ δὰ ῬαΙ]Δάϊητλ ἔαταῃ.. 
ἄστη ἴῃ Τγοϊάᾶπῃ περί πϊει. 

Σπᾶρα κοίκ᾽ ὐμφ᾽ ὥμοισι βα- ΒΙαηο τις ἐλ ηλε., 62 Ῥε7- 
λον». οεἰκὴϊ ἐοϊκων» [μαϊε, [δ υε αηιίστογοε. 

᾿Ανδρῶν δυσμενέων κατέδυ πόν 

ν λιν εὐρυοίγνιαν. Ρ]δυϊας 782 ἐπεγκολοίπτον) Ηἱἰὰ 
Βαςςμίάϊθι.5, [πῇπιάπτς δυξ ραίπιε δςοϊ- 

Π|Ιὲ τρομϊοαης ρθη ἱπηδη- Ῥιεπάπς:ΕΠΠ. απημαπὶ εἴεῖς 
ΤῊΣ ἸΆΖΣΕΥΙΙΣ, ἐγκολάπτεθοι,. αὧὐξ ἔπσθαυ- 

Τῆι ἐδὶ ἐχαμγῖς ζατα 11- ἀϊοπάππιὶ 6 ργαεοεάοπεριις 
ἰογμη. οἴ τἸῆοχ: Θόαντα αὐτῷ, ἴς, ΨΙγίι, ἈΚ. 

- Κη γενα τὲ ῥγαραϊοαηξ 
Οορηίτη αὖ Ἡρίομα οἴ, 785 πρόμον) ῬυὶθΠΊΠΊ, 

ο΄ γγοοϊτιηχμε Περηδαε, ἀρὰ 4τπεπὶ ἤησεραΐς {8 ἰπ- 
Κα ἡ μὲ ἀϊρσηα πμ]α αὉ Αρϑπ)επ)- 

ΠΟΠΕ 



ταῦ ΤΥΘΟΡΗΚΌΝΙΦ 

Ἑκχουσίαν σμώδυγγα προσμάσσῶων δομῇ, ὕ' 
Ὅπως παλεύσῃ. δυσμενεῖς, κωατασκχόποις 
“Λώβαισι καὴ κλουϑμοῖσι Φηλώσας πρόμον. ἣν 784 
Ον Βομβυλείοις κλιτὺς ἡ Τεμμικία,,  οΣ 

ἍὍῬΨιςον ἡμῖν πῆμ ἐτέκνωσέ Ἴτοτε, Ὁ 
Μόνος πρὸς οἴκους ναυτίλων σωϑεὶς τάλάς. 
Λοῖοθον δὲ καύηξ ὡςε κυμάτων δρομεὺς, 
Ὡς χκόγχος ἄλμη πάντοθεν περιτριβεὶς, 
Κτῆσίν τε ϑοίνοις ΤΤρωνίων Ἀαφυςίαν 
ἸΤρὸς τὴς Λοακοώνης; αἰνοβωκχεύτε κιχῶν, 

ὑπ “ ΄ κ᾿ ᾿ 
Σύφαρ ϑανέζτοι, πόντιον φυγὼν σκέπας, 
Κόραξ συνόπλοις ἸΝηρίτων δρυμῶν πέλας. 
Κτενέϊ δὲ τύψας πλευροὶ λοίγιος φόνυξ 795 

Κέντρῳ 

ψ. γι. λθσις ΠΡϑητεν αδὶ ἀυοαιις ἱπῆϊοϊ ραῆπι5 οἰξ, πιοᾶο νὲ 
Ῥειαύπιιῃ ᾿ἀΙ οῦγος ἢἰὶς ἔα ο ἔου, 

γι 786. 4τ16πὶ ἔπτπιηο ποίξγο πηδ]ο 'ἰη Βοθοτία πιᾶῖον πα Αηθςῖοα 
“ Ῥερεῖῦῖξ, οἵ 4 

τ ταίλι τ α  δῖτος 

ποδο ρϑαπι παΠε: νξαραά 
Ψῖτο. ϑίποπ, δρᾷ Ηεγοά. 
Ζοργταβ. 

“786 κλιτὺρ) Βοεοέῖδε, ἴπ 
σὰ Αὐἰοίγεοις. Ρϑίο Αη- 
εἰςῖεαθ, απᾶ6 ΝΙγήξιη ε 51- 
ἔγρῃο ρερεῦῖξ, μδδθιίαθαξ, 
Τρίε ᾳφαοχὺς ΝΙγῆες Οὐγής 
ν] πιο ἀθ ἀρῦος ἃ 4πῸὸ ἤιε: 
τὰϊ ἴπ Ραγπαήο ποῖα, πᾶϊ- 
ταῖ. 6 Τοιππηῖοῖθι5 αἰξειπὶ 
εῇ. 

7ο1 Πρωνίων) ῬΊοΟΠΙ πᾶ- 
ἰοπε ἐγαηξ Ῥαπθίορος ᾿το- 

αἱ ΡᾷοηΒ [Ὁ11τ|5 οπιπίιτῃ ατάςροοτιπι (αἰ πι|5 ἰπ Ρᾶ- 

οἷ, εχ νπᾶ φυάίαον Οερἢαἱ- 
Ἰεπῖδε φ'επέπιπι. [8 ΟβΘ Δ ΠῚ 
πίε Πρ Ὲ Ρεπείορεπ. Ματί- 
πὰπὶ ἰδρηεπ ἀα Πμαδαο 
Ροτία ἀϊεΐξατ, 

705 Κτεῖ δὲ) ΨΥ ας 
ΠῚ ζαπὶ τοποτίας, ἃ Τεῖε- 
ΘΌΠΟ ἱπέου νεπᾶπάππιἑαρὶ- 
(ἃ ἀε ἱπιργοι πο {ταπιβῆχας 
εἴ, εαἰ ρτο ςαΐρί6 αοαἰεὶις 
ταγίιτῖβ..). δ ρα τ πδοβ6 πιᾶ- 
τἶπαθ, αὶ ῥεῖ γεπεπαπι 
Παθεί, ργαθῆχας ογαΐ, ΟἿ. 
ἰμΙρίη : - 

ΟΠ:-: 

σ΄ 

ὅω, 
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Ἰοϊαπίατια5 δἰΐογθηβ σοτροσὶ νι δι6θ5, 

ψε ποῖος ἀθοιριαῖ, Γρϑου!αίοσις ἥν 

Ῥθαπηηΐβ οἱ βθάθιι τοσοπὶ ἰπαἀιῆοδηάο: . 
Οὐοπ ΒοΟΠΊδΥ  τππὶ ργοσποπίογ πὶ ΓΘ ΠΏ ΠΟΙ τΠῚ 
Μαχίπλιιη ΠΟ 15 ἀδηγηπτηῃ Οἰἶτπη ρο πα, 

φοἴαπ παιΐατιπι δὰ αθ 465 14] πὶ ἀο]αἴαπΠι. 

"Γαηάρηι ἤσὰξ ἰατὰ5. ἀπιδυ δῖον Ππιξξαιιη), 
ἘΠῚ σοποῆα πιᾶτὶ νμάΐατιθ οἰτοιπη για, ο΄ 
ἘΟτΓΠΠ8546 ῬΤΟΠΙΟΓΊΙΠΊ ΘΡ1}15 ἀθιοτγαῖαϑ 
Α 1ἀοαρθηᾶ σΥδμϊοσ Ὀδοομαηΐα οὔἴξθηάθης, 

Ὠθογθρίξις πιογι θέα, τηδυῖηο Θἰαρῆις Ἰθριηϊηΐ 
Οοται5, σΌΠῚ ἈΓΙῚ15, ΝΓΙΓΟ5 ῬΓΟρΡΘ [δ τπ8. 
Ονςοἰάοί φαΐθπιὶ ἔογίθηβ ἰαίθγα οὐμρὶ5. ἀοογθὰ 

ἴῃη- 

ν, γ80. Ταηοη., νεῖπις οἱοῖὶς τηλτῖηι8, νπάϊατις οἰγουπιδέδι5, 
αατιπι Ὁ νχοσα ΘΡῸ]15 ρυοσοχι ἀδιογαῖᾶ οτπηϊᾶ ἀἄοτηὶ τερο- 
τοῦτ, ἀφοτορίταδ, τεϊνέζο τπαςας ροττι}, δα (αἰτιῆῃ Νευϊπ 
τιοτῖθῖασ, 

Οὔνας ἐμάηε Σμΐς 1611 δ: 
πῆς ἤσεγρασ {ἰϊποὶ, 

Ὑγασϊτην Ἰοαγὶ 7η0 6. 

εἱαἰτ [8 ΦΟΠΕΥ. 

ΡΡιά πὰς αἱ, ΤΕ ΟΠ ΠῚ, 
ψππὶ ραίτ15 ἀὐπιθπία ἀδῖρσε- 
εἴ, ΨΙγῆςπὶ ΠῚ οσουτγοη- 
5π|, εἴ 80 ἱρίο ἰαπαάιδπὶ [ι- 
Β Ρεςούα τεροίεπίεπ) 9 ν}- 
εγαῆξ εἴ οςοϊ ἴθ. ατπὶ 

οαἴεσ δῦ δἰΐεσο! ςορποίςε- 
ποτ. Ὑ οτίας εἴας ἢὶ (πη: 

»-α[ιὁθΘΠ Αὐτοὶρ ὃ νήσῳ 

Αἰγιβότῳ προσέκελσε, καὶ ε 
τ μαϑε πόεα πέρϑων 

ΤΙατρὸς ἐξ. γεραρῶ δὲ βοηδρο- 
μέοντι τοκὴ! 

Αὐτῷ » τὸν μάξενε, κακὴν 

προδεμάξατὸό κῇραι Ὁ 
Ὀϊδγς εχίτοπιο δχὲο ἀἰτἴεΣ 
ττδάϊτε, Το Ιεσοπαπὶ φαΐάεπε 
δα ἡ πὸ Πρ ἀπάτιπὶ Ραΐτεπι Θ᾽ 
Τνττμοπία ργοξεέζαπι ξυ"ε, 
βεΐεσε εἰϊὯπΔ|Δᾳ εχ Ατίοοὶα 
ΡΙυζατοῃα5. ᾿Οδδἴεγιπι ᾿χία. 
ϑαγάϊ πίαπη ἱπία]απη ΠΑΡ ϊ8-᾿ 
Ῥδξ Οἰσςοῦ, τπαῖον ΤΕ οσοηϊς 
᾿Ὦϊης ρ[εἰς ϑαγάοηϊςιβ, 

706 ἕλλοποο) Τάϊε τπηοῦ-᾿ 
τ φεηὰς υἱάεία αρυά 

Ήοῃι. 
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ΤΡ ῬτΙτν  κοκσπῳταθενος, ν 
Αχιλλέως αὖτ . 
» δὴ δὲ γε ᾿ Εὐ ᾿ - ἜΣ ̓ Γ 

Ὃ τ᾿ αἰπὺ ναΐων Τραμπύας ἐδέϑθλιον, 500 Ὸ ΟΌῸ ́ οῦ 
Ἔν ᾧ ποτ' αὖϑις Ἥραχλξ Φϑίσει δράκων, 
Τυμφαάρος ἐν ϑοίναεσιν ᾿Ανϑέσων πρόμος, 
Τὸν Αἰαχοῦ τε χαπὸο Περ σπερᾶς, ρα 
Καὶ Τχγωενεΐων στῆς ὦ αἷμα Ἧ 

ῬεΣδ:. τς 
Γέρε ὐπὸ λεπαρὶ ὦ ἑτὰ μεηεῆρας δὲ με- 

Υχος Αςδλἶοα εἶ Μεάεδ, ον 

ρορυΐας, Ὥρα το τς 

ΞΕΣΈΣΣΣ ΟΣ ΟΣ 

Ξ 
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ΤηΔ πα Ρ115 ΜΕΝ Ῥ 619. ϑατάοηϊο!, Ὁ Υ 

ΕΠ ῈΝ νότο ραΐτῖ5 δΥῖς ἱπεου δέξου, ΠῚ 
 χοῦῖ5 Αςμ 6.6. σομ ΤΟ δγίηι5. ᾿ 
Ψαίοηαη5. ἀπΐθ ΠῚ οΔἀΔΌΘΥ τω ὡκρ ̓ δοτοπαβίε 

φορηίης, 
Οὐΐᾳιι αἰζαϑ μαι ὌΝ ΤΥΑΠΊΡΥ ἂθ, 
1η φυὰ ΕΘ .]6η) Πα ΠῚ ΓΥθΊΡηδθις ρογάδε 
ΤΟΥ Θραΐα5 ἄγαθο Αδε απ ἀπΧ, ἧ 
Αδδοίάθην ἐξ Ρογπάθηι σόπογθ, 
Ἧς τοιποΐτη ἃ Ἴ διβοηΐοα ἐρμίαηνθινήναίθιν 

Ῥογρα ἀθηΊυπη), ΤΠ ὙΤΓΠΘΠΠ5 ΠΊΟΏΒ5., ἹΠΟΓΓΙ1Π1, 
Τη (οτέγηϊα σοι θυ τυτη οχοιρίθῦ: 
Οὐδηάο νιτ8Π} ΘΧΡΙΓΑΓΙ ἀΘρΙΟΓΔΠ5 116 1185 
ΕἾΠ ΘΕΥ̓ΧΟΙΙΒ, 4υατη ΟΟΟΙ ά6ῃ}5 ΠΊΔΥΙΤΕ8, 

3. 
ἃ 

ν. 799. Μοτιϑυμιαις θαμλ μοπούαδιε. Αϑίοϊα οὲ Ἐρίττβ. ἴῃ πὰ 
Οἷἶτυ, τη στο ροίξ, ῬΟΙγίΡοτοποη  θγοαοπι, ΔΙοχαηᾶν Μ. οχ 
Βαΐπης δἰΐπτι (411 φθηι5 εἴ τρίς δ Αϑαούιη, Ῥεγίθῃμ, εἴ 
ἘἨετσοαϊοια ταΐδυτ) Ἰπῖου ἜῤῸΪ45 Ἰῃτου Ποῖοῦ, 

ΓΑΟΥΣΕ ἘΘΠΑΙΗΙ, εἰἢ ἀυξθη1 

Τταπιργα νγθς Ἐριτί. 

801 ἩρακλΝ Αἰοκαπάν 
Μασηΐ οχ Βαιῆπε Π]Πππ|, 
4ύθπι ῬοΙγίρεσομοπ ΤΎπι: 
Ῥῆδευδ δα Ἐριτοίδ, ἐτχ 
Αεδιεαπι. {εὰ Ἐρίγοίαγαπι, 
ἴῃ Οαἤαπάνε σνδεϊᾶπι. ᾿Πἴοτ- 
δεῖς, ἃππος παίαπὶ ΧΙΝ, ἢ1- 
Πονιδῆυ ἱπέοργαπι ἰορ ες ἀραιὰ 
Ὀιοάονυ πὶ 815. 18, ΧΧ. 
Ηϊς Ηδέεσιϊες. αὖ Ἀδᾶζο,, 
Ῥοτίξο, ΘΕ ξεςαϊε (εἰπς αὉ- 
ΠΕΡΟΒ:: ΤΕπιεπ05). ἄϊοῖταν 

τ ΟΥΙΡΊΠοίη ἄποορτο, αασά ρΡρᾶ- 
ἴεν ΑΙοχαπάεν Ν, ραϊευητηὶ 

σοπὰϑ Δ4 Ἠργοα]επὶ δὲ Ῥου- 
- 16 πὶ) πιδέετηαπι 84 Αεᾶ- 
(πὶ τοίουσγοί. 

805. Πέργη δὴ : 46πὶ 
τηοπἕεπ νοὶ γοάτι νας, ναὶ 
(αἰτο πὶ ρΡοί᾽ πποτέδη) ἀδἰδία9 
ΕΠ ΕΧ ἘΡί ο, νε]. ΤιΠασα: 
ΠΙΠ εἰὰπὶ 4αἷς τπϑ! 6 ὙἼγι- 
ὙΠοπῖα ἴῃ Ερὶ τα πι. ἔτᾶπ5]8- 
ἔπι. (Οὐτὲγ ΠΙβ, ἘΥΜΡΔΗΙΑΒ 

-αθσίοι 

807 ἐκπνεύσῃ βίον) Ἐοδυ- 

Ἰαπέσν επίτῃ Νὶν 6 πὶ ἃ Τα- 
ἰθοοπο ρεῖα5 οοο Ἄτη, ἃ (Ἱτ- 
ἐξ ἀείπάε γε(ἰςιταξαπι ἔ- 
" ἴε, 

ὡ 
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Αὐτὸς πρὸς ἄδην δευτέραν ὁδὸν περᾷ, “οἷς 
Σ αγοῶς οἰδελφὴῆς ἡλοκισμένος δέρην, θ1τὸ 
Γλαύγωνος ᾿ΑΨυύρτοίο τ᾽ ἀντανεψίας. 
Χ᾽ ὦ μὲν τοσϑπον Θῖνω πημάτων ἰδὼν. 
ἤΑφρεπτον ᾧδην δύσεται τὸ δεύτερον, 
Ταληνὸν ἦμαρ ὅ ποτ᾽ ἐν ζωῇ δροκων. 
ὮὯὮ σχέτλι, ὡς σοι κρέϊσσον ἦν, μίμνειν πάτρᾳ 81ςΞ 
Βοηλοτϑντι, χα) τὸν ἐργώτην μύκλον. 
Κάνθων ὑπὸ ζεύγλῃησι μεσσαβοῦν ἔτι 
Πλαςοῦσι λύσσης μηχανοὰς οἰςρημένῳ, 

Ἢ 
᾽ 

ν. 8ὃος. ὕαηπάοπι ἴπ Τγγιῃθηία, 'αα πιοπέεπι Ῥείχεῃ (δροϊιοεατ, οτιπε 
ἀοριοταιῖ τηϊοτιας ἅΠπι ΤεΕΙθιηαςῆι., οἵ ν Χο 5 Οἰτοθϑ. Νλπι 
Παης ΤΕΙευπΔ ἢ 5, 41} οἰτ15 ἅΠ14Π|, Οαἤιρμοηεη, ἄυκις, οςςὶ- 
ἄες, νἱοηιπ αΐοτη α ΟαΠιρίοης ἱπτουβοίετατ, 

Το, οἵ δξαπᾶο ροίζεα πιόύ- 
τασπι εξ ργορίεν ΠῚ} Το- 
Τοδοῆϊ εἰ νχουῖβ Οἴτοας, 
4πῶ5 ἀερίογαραῖ, πιοτῖαβ, 
Αρεγέϊας εὐ, ἃ ΨΙγήεπι 
ἀϊςαπια5, ἀππὶ {τ ἀερ]οτα- 
τοῖ, ἤηιὰ] 4 ΑΠ1ο οςει{πιπὶ 

᾿Ραϊε, ναὶ ΠΠαςαε,, νοὶ ἴπ 
Τυεπεηΐα, νῈ] ἴῃ Ἐρίτο. 
ΨΙΔεῖατ οπιῖι ΨΙγῆες εχ 
Ἐρῖτο ΤΠαςαπὶ τεάϊ 8, αἵ- 
46 ἱπᾶάθ ἴῃ ΤυτγῃοηΙ8Πὶ 
ἑοπορίπηε, νι εἰ πηοτίλϑ 
ἔαεγῖς εἰ ἴδρυϊτα8. ΔΛαϊῖ- 
ἐΐαπη πὰς ΡΙπίατ ἢ! νοὶ θᾶ, 
φαοπίαπι 84 ἰϊτονῖαπε ΡεΓ- 
τἰποπξ: τῷ ὌὈδυσσῶ μετοὶ τὴν 

ναὸ ἡροφονιδν οἵ ἐξιτήδειοι τῶν 

τεθνηκότων ἐπάανέξησαν. μετα- 
πεμφθεὶς δ᾽ ὑπ᾿ ἀμφοτέρων 
διαιτητὴς εοπτόλεμος  ἐδικοιέω- 

3 

σε τὸν μὲν Ὀδυσσέα ᾿ετανώς  νοκε 
κουὶ Φεύγειν ἐκ τῆς Κεφαλληνίας 
κοὶ Ζακύνθε καὶ Ιθάκης ἐφ᾽ οἕἵ-- 
ματινεῖς, αὐτὸς μὲν οὖν εἰς Ἱταλίαν 
μετέςη, καὶ τοὶ ἑξὴς. ἘἙφοϊς πὰς ΄ 

εἰϊὰπι δριξαρ πὶ Μ]γ 
παρεν ἵπ πιεπι γὰπὲς δηιῖ- 
αἱ τερογεπι: 

Ἐπὶ Ὀδυσσέως κεικένα ἂν 

τ΄ Ὑνέῥηνία, 
᾿Ανέρα τὸν πολύμητιν “ἐπὶ 

χϑονὶ τῆδε θανόντα 
Κλεινύτοιτον ϑνητῶν τύμβος 

ἐπέσχίασιν. ἰὰ εἵξ : 
νιν τη Ὑ υεβεπία. 

Ῥγιάοπίεπι ςεἰθγαπγαις 
᾿νίγαπι ρος αἴρεσα ἔία 

Ήος φιαῖαβ ἔππη} οδ- 
ἔριξε ςοίατ ΠΟΠΟΥ, 

09 ἣν κτείνας) Τοαΐδια- 

ὍΠ5, ἀυξζα Οαπρἤοπε ἴοτο- 
ΓΟ, 
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τ΄ δροπηάσιη δά ἰηΐογος 151: ἰζθτ, 
ς΄ ϑογογίβ οαθάο, (Ἰαιοοη 5 ΑΒΙν ΓΈ 116 

Οομίοῦτγιπαθ, οοἰ πη ατηραξαξα9. 

Αἴ4αθ 116 φυϊάθηι ταπέμπι οομρΙ οαξι5 τη] Πηἢ 
ΔΟΘΓΠΊΠ, 

Ταλπιυςα δι! 6 πὰ ἰθουπάο {5101 Οτοιη,, 
Τιαθίππι πα αδηι 1η ν τα ἀ16 ΠῚ Δάἀθρίτιβ. 
Ο τηξοιῖχ, 4υδηὶ [0] Ὀταρίζαθαξ ἢ ραΐτία Παπογὰ 
Βαδυΐοο, δὲ ἰαθοσιοαηι ἢ Πτ1Π} 

Ουγασπι {5 ἱαροὸ δά ἀγαΐγα δάδυς ᾿πηροτρ, 

ἘϊΕῚα πα πῖαθ (Θοἢ 15 ἱποϊζεῖο, 

ΕΟ Ὶ Οιδηὶ 

ν, 813. Τοῖ ἑαπίδαια πιαῖα ΝΥ 65 νἱἄδησ ἐξέγηη! οτειιιὴ ΠΙΡΊ Ια, 
4ιιοιη ἰαπὶ {θη16] (ν. 681---688.) [αδιοναῖ, πυπηθαμ ἰφετθτη ἰπ 
νιτα ἀἰοπι ν]] πὶ σοπίρισαξι!5. 

νι θ1ς. Ὁ ᾿ηξεπκ  ααδητῖο Ὀὲ (Ἀτῖι15 ογαῖ [πὶ Ραζεϊὰ ᾿Ἰπᾶποίβ, δὲ θο: 
νοι οὕτη απο ᾿πτοῖὶ ἀὐδηάτπι ᾿πηροῖς, 04 ἕαςϊεῦαθ., οἰπε 
τηΐδηίαιη ἤπιθϊαγοθ, πος νος }]05 νἣᾶ οὐπὶ τοϊαι:15 Ὑγοϊα [ἢ 
Βα] αιὴ Ρ᾽ ποιοὶ, υατὴ τὸς τᾶ] ἘΧΡΟΥ͂ΣΙ! 

τὰ, Οἰγεῦς ΠΠ1ὰ (411 ΟαἰγΡ- 
(οηὶβ δἰπιη ἔλεοίαπι Τεῖὶε: 
φοηαΠ1}) πιδίγαπι οτοϊα ται 
4.8 τὸ οοσηϊία Οαἰπρἤοπε 
τηδιῖταπι ν᾽ οἢΠπὶ ἱπεέθυθπιῖε. 
Ἔαπι Ροσῖο νοζαξ ΘΙαποσηΐς 
Αὐ(γτείψιθ. ςοπίο υ 1 Π8Π), 
Ππαυϊάοηι Οἴτεα, Οαἤρῃο- 
Π65 πιαίέν. στον ἔα Αδε- 
86. ε΄ ῬαΠρ!αξς : φαοτιιη 
1116 ραίεν Αδίντε, μαθς Οἷδι- 
ἐοπὶς πιρίεῦ ἕαἰς. Τεπίαῃο 
{ςευπάππι ἰζογ ἀἰεϊϊ, 4αΐᾶ 
{εουπάο ροίξ. Οἴτεεπ οὐεὶ- 
ἔλπι, 4186 ρυΐοσ πιοιζεπι 
ὈὈΣ, ἱπίοσίεξας εξ Τεὶε- 
τη8ς 1118, 

812 τὸ δεύτερον) [Δπ| ΘΠ πὶ 
ἃ ἱπίεγσοβ ἀπέε νοπογαί, ΤῚΞ: 
το παῖ ὀοπίμ!εατι. 

814. μύκλον) ΨΙιγῆδος, νὲ 
εἴτ ῖπ ΔΒ .}15, φθθπτι δα Ττο-: 
1ἴ.π| ποι οὶ δοσεάοτο, ἱπίἃ-: 
πΠὶαπι Πηλα δαΐ. εἰ ὈοσΘηλ 
ἘΠῚ αἴπο νεῖ οαπο δ4 ἃγαᾶ- 
{πηὶ ἰππχῖί, Περυθῃεηΐαϑ 
ἀεῖηάε ἔα: ἀοϊας ἃ Ραϊαπιο- 
(6. ἊΝ : 

ϑι6 τὸν ἐργάτην μύκλον 
Ουσπιοάο νπὰπιὶ ἰάεπιαιια 
Δηΐπ|α] δὲ ἰαϑόν 0 17}, (ἔργ οἵΞ 
την) εἰ ΠΡΙΔΙβο μ (μύκλον) 
ἀΡΡο οὶ Πγςσορτγοη,) δά. 

4επὶ 
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Ἢ τηλικῶνδε πεῖραν ὀτλῆσοω χακῶν. ἰδ ποῶ 

Ὁ δ' αἰνόλεκτρον οἱρπτουγεϊσαν -εὐνέτης 

ὨΧΟΘΡΗΪΚΟΝῚΙ 5 

Πλάτιν ματεύων, κληδόνων πεοατυσμένος, “0 οὉ 
Ποϑῶν δὲ φάσμα πτηνὸν, εἰς οὔϑραν Φυγὸν, ͵ 
Ποίους ϑολάσσης οὐκ ἐρευνήσει μυχές; 

΄ ’ ᾽ ᾿ 

. Ποίοιν δὲ χέρσον οὐκ ὠνιχνεύσέι μολών: ὦ 
Ἔποψνετοι μὲν πρῶτα Τυφῶνος σκοπὲς, 
Καὶ πέμπελον γροιῦν μαρμαρδμένην δέμας, ἡ 856 
Καὶ τὰς Ἐρεμβῶν ναυώτοαις ἠχϑημένας 
Προβλῆτας οἰκτος. ὄψνετοι δὲ τλήμονος ἡ 
Μυῤῥας ἔρυμνον ἄςφυ, τῆς μογοςφόκους 

’ 

δῆνας 

ν. 8:0. Αἴμις, Μεηποίσης, ἨοΙοπάπι ταρῖδι ΦυΒογδΏς, σαΪι15. Πανι- 
ἰδοσην ἃ δίστγοιτίο, ἀργορτατη οταῖ, )ἢ  ααοά πηατο, αυλπι 
τουτάπι ροι εἰ ταν τε ποῖ 

ἄοπι ἰδίεου πιὸ ποὸη [δἐϊς 1Π- 
(εἰ ρσεγε, ΠΠῚ 4υΐ5. ἐργάτην 
ΡΙῸ μϑιξοῖρίο ἐργαζόμενον, 
1. .6.. φέξῃ ἰαρογωηζοη, νι 
δούΐρετε. Ν. 

820 Ὁ δ) Μεπέϊαϊ δτγο-: 
το5 μροήϊ δϑίοἰαἴαπι ΨΥ Π]5 
ρογεστιηδεοποη [ἀδϊπη- 
σπῆτι, Μοπείδαβ. δηϊπΠὶ 
΄ασην Ἠδίοπαιη Τγοῖδθ ποη 
γερουηῖες, νεύπηιν. ἈὈΥΘ ρθη 

᾿ δαϊ{{2 πὲς ἀπητίαπι Ἴ ΤΟἿ5Π| 
νεηϊα ςοσποῦηῖεε: δά εοιη 
αδεοιεπάαπι ἰοηρῖς {π|πποτῖ- 
Ὀὰ5 ἴθ Αφρυρίυτη οοπῖθπ- 
ἀϊι. Ηοπιοτιϑς ἴα ῃ ροτγὸ- 
ουϊπαιίοηῖβ οαθίαπν {91 
δου τῆς 5, αἴας ἡποπόδιῃ 
μα. ἱἰπ Δερυρῖο εἴεπὶ 

! σῇ 

ΠΤ ἘΣ ΡΑ ΑἸΗ εεἴαπι {4- 
“αὶ εἴας ἢος πιοάο ςοπία!- 
(ὰπ αἰ. νοϊαπέ, πὸ νπᾶ 
οαπὶ ἔγαίγο., νὲ ἐγαῖ ἴῃ ἔεῖς, 
τηΐουϊ πηογοίασ. (δείεσοπι 
εχ Πᾶς εἶπ. ρογερυ παίίοπο 
αιδοάαπι ἈεροΥρΙΙ ργαοξελι- 
τὰ ποπηρῆ ἐδ 0 {ππι|ῆτ. 

822 Φυγὸν) δὈτερέι πὶ 8 

Μογουσγῖο, νὲ οἴξοπάϊε Εαπνΐ- 
Ρίάςς. Ηεϊςηα: Ροϊφίς εἰἰδπὶ 
προσ. οδέϊ, Ἠείθπαπὶ 
1πίξαν αὐτὶ αἰϊουϊας ἀπο απο 
τς δα πῸ 6. 9} 

Ὡς σκοποὶ) 5.018, Ατὶ- 

πα ἀιθος: ΕΓ ΔΠπΠΌΠῚ (8- 
Ῥαϊαγθιῃ Ουργαπι ἔγπεοάος 
σἢϊσς ἱπη αἴ, ΝΑ ΠΥ “πὶ 
ἴῃ Ουρῖο φυοπάδπι ἰαἴοτοῖ 

νγε- 
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ΟΑἸτι5 πέδη τππατὶτ5 ΥΧΟΓΘΓΩ 

Ἀδρίαπη 4υλογΘη5, ταπηιογίθι5 Δ 1115, 

Ἐδαυ ΓΘη5486 πηι! δογυπι αἰαΐιπη, 4ποᾷ 1 σᾶ τ 
᾿ὰπ| αξαυρθγαΐ,, 

Θιος Π0η ἃηρηΐοβ Π]αΓῚ5 ΤοΓυΓα διΓαγ . 
Οὐαηι ποη ἔδγγαηι ἐπ ἤισαζασι 101 Ὁ 
ὙΠ άθδι ρεϊπησην ΓΎΥΡΉΘΏΙ5. ΤΠΟΡΏΪΟ5, 
Ετ πιο σἀρι!ἀγθην αξξατη ΠΊΑΓΠΟΓΘΔΉ1, 
Ετ Ἐτγοηιδόγαηι πα υ15 μι[οαΐα 
Ῥεφιηποϑητῖα λιζοταᾳ; νἹάθθις ἀδιηἀ6 Ὠλ}0Γ86 
Μγτγῆδθ Πγη14 1} γεθθη1, ΟἿ 5 ΡΌΘΓΡΘΓΑΒ 

8 ἈΑδρτι- 

ν. 82ς. ψιδοθις 510 Π14πὶ, Οὐρτιμη, με γομήηβοῦ: 
Ὁ. 8525. νἱάορδις Βυθίατη, Μγιτπαθ γεθέπι, 4ππὲ Οὐ πο ΠῚ ῬᾶττΙβ 

ταςοίζα αι ἴῃ ἀτογοι ἡπαζαῖα, ἀθηλ ῥέρεωτ; 

Μοπιβ., οδἔ 4 ἀϊ|5 φυϑογογο- 
ἴπστ, 8π5. ουϊαξάσπι)ι ἱπήϊ- 
οἷο ρῥγοάιία εξ, 4πάπι ἀεϊη- 
ἀκ ᾿ταΐα πταῖδοϊξ πη ΧΏΠΙ. 
Αἴᾳὰς 114. φυϊάοτη 56 Ποἶΐα- 
{65 : νογαπη ΘρῸ ΡΙ α Αγ ΠαπῚ᾿ 
(δαὶ. π|8}1π|.. 4] Ετοιΐρο, 

; Ροίξφασμι, αἰχιε, δΡΔΌΪΓΟΥ 
ἴδορς ΡαπΙτ. 6055 4ἱϊ {πηΐ 
ἴῃ ἀπηδῃίαδ5 ἱπρταίῖ. ἄς μὰς 
8πὰ πὈϊα ποι: τί γοὲρ ἀν λέ- 
γοι τις μὲ ἂν ολρς ΚΑῚ λευκομοιν- 

τίδα τὴν ἐν Κύπρῳ παροκύπτε- 

σαν νὼν προσογορευομένην . Εἴ 

ΡδυΪϊο Ροί, ἐκείνη μὲν οἰπελι- 

ϑώϑη παρα ΔΥ̓Ή τὸν ἕροις "ἣν 
ἐδὲιν ἐκκομειζὅμενον. ΘΠ 0115 οἢἢ 

οἰπ Οὐἱά. Απαχαγεῖεβ, θυ ]α. 

327 Ἔ»εμβῶν) ἂρυά Ν:- 
᾿ππὶ Πα ιςαπτ πὶ: 4] αἱϊ- 
τον Ττορ)οάγιαο οἵ ἵοβίῃν ο- 
Ρἢαρὶ απποπραπίαγ. Μνυι- 
τδα νεῦοπιὶ ἀϊεῖς Βγθίαπι, 
ἰπ 4φὰὰ Μυειπᾶς. ροίτη18Ππ| 
ἱπ ἀύθοτοπι νοτία ἔπ, ρατ- 
τὰ (οἱπτία εἰδ. ΕΠ τ οΥαπὶ παγγαῖ 
Ουϊάϊας., Ῥαρεροῦδο ἀϊσαμ- 
τὰν δοσεϊτπἀῖπος5. νῈ [,πεὶ- 
Πᾶ5 Ποιᾶϑβ. ργοίοϊ Ῥυπάδβη- 
ἔς. 

827 ἠχ η μένος) [τ Θά, 

4805 γἱάετθ ἰϊσθτξ, ΟΠΊΠ65, 
οἰΪαπὶ ἴτος οοἀά. Ὑνε6Ὁ. 
ΘΟ Ποίας νεῦο ἱπεάϊι δά- 
ἀππε ἱπίπρεν μεμισημένας. 
564 ἀείαπε ᾿αὐοππηοηία ἢϊ- 

(ἴοσὶ- 
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᾿Ωδνας: ἐξέλυσε δενδρώδης κλάδος. 

ὝΥΘΟΡΗΠΚΟΝΙΚ 

Καὶ τὸν Θεᾷ κλωυοθέντω Ταύαντος τάφον 
Σχοινῖδι μουσόφιϑωρτον ᾿Αρέντα, Ξένη, 
Κραντῆρι Ἀευκῷ τόν ποτ᾽ ἔκτανε πτέλοις, ΄ 
Ἔπόψετοι δὲ τυρσίως Κηφηΐδας, : 
Κοὶ Λαφρία λακτίσμοωϑ᾽ Ἕρμεία ποδὸς, 835 
Δισσοῖς τε πέτρος, κέπῷος οἷς προσήλατο 
Δοώτος χαωτίζών. εἰντὶ ϑηλείος δ᾽ ἐ(βη, 

Τὸν χρυσόπατρον μόρῷνον ἑρπσως γνώθοις, 
" 

Τὸν ἡπατεργὸν ὥρσεν ὠρβυλόπτερον.᾿ 
ΤΙ εφήσεται δὲ τϑ Θερισῆρος ξυρῷ," 840 
Φάλοώνα. δυσμίσητος ἐξινωμένη, ' 

Ἵππο- 

ν. 8321. νἹ ἄςθ!ς (ρος λοπν  ἀοπι ἄϊς, φαοᾶ απ ἀεθουϊι, αὑτὰ 
οι Μαυΐλο, οὐἱο γοηοτιθ, πη ΠΠῸ ἀργὸ, οσοιάογιηῦ; 

ν. 834. νιδοῖλις φαοφας Αςιβορίαμι, ἴῃ 4ιᾶ οἱἑπι Μεγουτι5 Ροάϊα 
ῬΌΠΑΙ τοητοτη Θχοτα τ, 

Πονῖσα, φᾶς απο ἰεϑῖο- 
ΠΕΠῚ δάϊπποηῖ; πιο 
ΡῬγουαῦΐον. οἵ [εϑῖο ἰχϑυ- 
μένα: ,. δ ἴῃ νεγΠοηῖδιις 
ἔυϊς Οαηζεσις οἴ δξα! ρος οκ- 
ΕΘ οταπε; φασπαιαπὶ κδἔ 
πος γούπηι οἰ, ἱπῸ ἤταςαΠΊ 
οἵδε ἔουηηδπὶ ἔχϑύω, ουπὶ το: 
ὅϊας ἀἰσαξάν να «ποά 
ἰρίαη φυαῦφους ἹΌΡτα ἴαπὶ ν; 
46. οσουγτῖε. (ὐδοείοτα τη τη: 
ἔλτθ σά ααηι πὶ ταχία πο- 
πὶ. Ἂ-. 

421 Γαύκιτος) Αἀοηϊαϊ5 
ΒΥΌΪ, χαϊ τάπιεα απ Οὐ- 
Ῥτῖο [δορ6 σοπβιπάϊεαν ἘΠηῚ 
Μεμποιῖς οαΐο Μαΐῃς ἱπίοσ-: 

, «. ᾿ ἊΣ πιεῖ, 

ετποταπέ, ἱπηηϊ Ὁ Ρεν νο- 
παξΟΠΕΠῚ ἀρτο, ΟαἸτῖς ἄοῆτο 
Ρετῖτε, νῖ4ε ΤΠ θοὐτιε ὁπ πε 
οὔὐπὶ ̓ εἴεραη τ ΠἸπηπ ΠῈΊ εἰν νε- 
κρὸν "ΆἌδωνν. ϑεβοῤηῖς ἀϊοῖ- 
[ὰγ Νεπας ἃ ᾿αποῖς, νὲ ναῖε 
ϑο οἰξαίτος : Αὐοπΐα 8. ἴυη- 
οοηάῖς δἰ ςζοραϊδηῖς ἀπιαπ- 
ἄδι9. Ηοίριτα Ψεπας ςοἷε- 
Ὀακατ ἢ ΑἌργριῖϊῖς, [Πα 
Ηδετγοάοῖο. 

"32 μεσίφϑαρτον) ὈῈΓΠῚ- 
πιὰ Ἰόσαῖο: (ρας γὴπε Οα- 
υαμτίε αι Μίμῃε Βδναϊτης 
σθαι ποὸπ (ὡρμϊςλγηλ, {τὰ 
Οὐ αηξοη αν (ἢ τ. “δο- 
ΔῊ) Νιαΐαδ; Ν  ποτῖς οαΐο, 

Ρετ- 

ἣν». ὅν ν, χώνη 

κῶν επραῆον ὑνοες 3: 
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Αοστιπάϊη65 ΘΧ ΌΤΙ ἀγθογθὰβ οοτίαχ τὸ 
Ἐὲπ (ἀαπαπέῖς Τρροϊσγαπι ἃ Μπῇς ρογάμ, 
ΘοΠοθη41 ἀεῆθειμ ἀθαα Αγθηΐᾶθ Ἡοίριίδθ., 
Οὐδ ἀθηΐο φαοηάαπι Αἴδο ἀρογ οοοἰα τ. 
γιάθθις φαοφαθ ἴυγγθϑ. ΟΘρἢοΙ, 
ΕἘπ1 ἈρΡὮσιῖ οαἰοϊεγαϊξι5. Μογουγία 15. Ρ6 415, 
(Ἰοπιίπαηι ἴαχα, δ 486. σΘΡΡΠ 15. ΔΠΠ 10. 
Τ)λαρὶ5 θσθηβ: ῬΓῸ νγρῚΠ6 δυζοπὶ 41} 4η}. 
Αὐτίρσοηδπν ΠΑ Χ1}Π15 γὰρ θη5 ἀρ οῇπε, 
Τροοϊπογαπι ἀ{ΠΠ 6 ξ γῖς 6 η1, πταίσῃ, ρθη ρα ΕΠ, 
Τηϊογβοϊθίασ δαΐθπι πουβοῦα πιροΥἱς, 
Βαίαθῃα ἱπιμΐ4 οπθγιαία, 

4. Εσαϊ 

ν, 876. εἰ Π|ὰ ἴαχα, δά αυᾶς οἴατί θη 5) σοῖι15 1116 ἀςσοοῇϊς, 481 Δπ- 
ἀτοϊποάδην νοῖϊς αὶ ἀθίίονανε., (δα ρύὸ 64 Ρουθ! τη [τοπά- 
συπι ἡππηὶ τοςίρετε σοφεθαταν, 4] δἰ115 Ἰητοίξηα αἰ οτάϊτ. 
(υ. βιμάϊο φεϊᾷ ἀ6. Ηϊονοηῖε, (ἀργάψυ. 52--28. οὐ]: τς 4ᾳ7γδὅι 477.) 
Αταις πὶς οθῖὰβ τὰ οσοϊἄρεαν ἃ Ῥεοτίοο., 41 σο]1ο. Μεδυίας 
ἀθαζαῖο, οαττπ οἵ ΠΟΙ ΠῚ ΘΧ ΠῚΠ 115 πιοῊ [1 σ0110 ἜΧῇ]1- 
τὸ νιάτα φας, οἰζϊεο Μεδουίαο σαρίτο,, να] θτη 4 6 18 
ἴάχυην τητιαγς ροτοταῖ. δάατι ΟΟΌΪ πὶ ςοΟμλπη ποῖα τγῖ τι [ο- 
τοῦαπι (οτσοηπι ἐατατι5. αὐαῖ, 

Ῥοτάϊάογιπῖ, ϑε4 ἢδες εἶ 
ψοῖα Πυοορῃτοποα ἀαγιῖ68, 
εὐἷὰς ρίατα Ἔχε πιρ]α ἴῃ ̓τϑο- 

 ζαοπε ἔσρτα ςο εξ ἰεοὶ 
Ῥοίαηί. ᾽ ΘΌΔΙΣΟΥ μοσόφϑαρ- 

τον ποῃ εἐχρτοίπι. Κὶ. 
834 Κρφηΐδας) Αεἰῃϊο- 

Ῥὰπι τεοῖβ. ῬῸΥ οαἰ ΟΣ ΓΩΣΗΣ 
ἘΠΕ Ποἵς οπίδτη, 4αεπὶ ΟἹ ἵπῚ 
Μεγουσίας, 4π1πΠῈ ΙΟΠΟΙΠῚ 
σα(ξοάϊτει, ρεάϊς ρα ᾶι εχ- 
οἰτατῖε: νπᾶς δὲ ἴοσυς ἱρίε 

᾿ς σετέρνος Ἕ μὰ ἀϊξξας, Τρ τας 
νοςζαίι: Μεχοῦεία5, 4πο- 

πιοάο Μίηοεθια ἔαργα. [.8- 
Ραγϊα.. 

826 κέπφος) ἰς ἰπδῖς Ῥτὸ 
εεἴο ρΡοπίξαυν, αιιει Νερία- 
πὰς ἴῃ Λειῃϊορίαπι ᾿πηπη16- 
ταῖ, ἰαΠο- πΐαρος Οερῆθο 
Απάτοπιράϑη π᾿ αἴ ΒΕ]. 46 
ερυἱαπ 8Π| ρΓορομ  ο: Π8ΠῚ 
ἀοηάε Ῥεοτίρας πιοπίϊγαία 
ςεἴο Θοτροηΐβ ἔαοϊε (ἀπε [πὶ 
νεπίγοπε σαίὶ ἱποτεῆϊις, πο: 
τὸ Ηεύςσϊδ, νὰ νιἀοῖαν νο]- 
ἰε ᾿υυσορῃγοη) ἃ πιοτῖς 11- 
θογαιῖῖ, εξ νχούεπὶ ἀυχίὶξ, 

Δυ- 



᾿ 
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Ἱπποβρότους ὠδῖνας οἴξαντος τόχων ὙΠῸ 
τῆς δειρόπαιδος μαρμοωρώπιδος “γοωλῇῆς" 
ος ζωοπλοιφῶν ἂν ρῶς ἐξ ἄκρα ποδὸς 
Αγαλμῶώτώσας ομφελυτρώσει πέτρων, ΄ 
Λαμπτηροκλέπτης τριπλανᾶς ποδηγίας. 
Ἔπόψεται δὲ τὸς ϑερειπότους γύας, 
Καὶ ῥέξθρον Ασβύςαο ἡρὴ χαμευνάδας 
Ἑυνοὶς, δυσόδμοις Θηρσὶ συγκοιμώμενος. 
Καὶ πάντα τλήσεϑ᾽ εἴνεκ ᾿Αργείας κυνὸς 
“Τῆς Θϑηλύπαιδος καὶ τριδνορος κόρης. 

ι Ἥξει ὃ ὥλήτης εἰς Ἰαπύγων φσροωτὸν, 
Καὶ δῶρ᾽ ἀνώψει παρϑένῳ Σκυλητρίῳ, Β 

Τα- 

φἰν ἔλα ΜΗ οἱ τ ἢ 
Υ,. 847. ΝΙ4οΌιΕ ροῦτο (ΛΜ θηοῖαι:). Αςσνρεπ,, ἰδίαια, γε Ῥγοῖεο 

ἄς ξλτῖ5. (15 τείροηἤηπ οἰϊοῖας, τητον ἔοοτιἀας Ὀαϊαθηας ἀοτ- 
τηϊοῖ, οἵ οἴπηϊα ἱπςοπηηοάδ, Ηεΐοπᾶς Ἃἀδς σαιμξα, τοϊογαῦ!τ, 

Αὐτίσοπαπη ἀϊοῖξ Ῥογίδαπ. 
ΕΧ δγεο ᾿απδϑς ἱπιῦτε ρ- 
πἰταπι. ΕἸιπάοπ νοςαΐ δ ρ6π- 
πίρεάθπι, «πο4 Μετγοσεῖϊ 
ταἰατῖα (ἀπιίδγας, ἃ 400 εἰ: 
ἴατη ἔσεαι ἀσορρογϑῖ, 4188 
ἰιεῖσ που δοῦ 4. χὺς ἃς. 

838 μόρφνον) Μόρφνος ΡγῸ- 
Ρτὶς. εὖ οὐίζωγης, τοπο- 

ὕγοίμς, αὐ. ὀρῷνη, ἀοἶπάς 
αφιίίας σροήμς ἀραὰ Ατῖῆο- 
τοἰθπι, ΗΠ. αηΐπι. [ν. ΕΧ. ς. 
31. αα86 ποιίο πὰς ἱπρεῖ- 
πὶὶς ςοπιεπὶς. ϑοἢο  αἴ}4- 
ΓᾺΠῚ ἱπΘά! οὐ ΠῚ γόνος, 480 
Πᾶπς νούρπὶ Ἐχρ φαπί, χυϊά 
ΠΡῚ νοἰΐξ, ποῃ ροίϊαπι αἴϊε. 
4α!. Κ, : : 

840 Πεφήσϑεαὺ ἱπίογξε- 
ἕϊας ας; πεαιιθ. τοξεε Πιεὶς 
ΟΠ οΙ] αἴδος Ῥοδίας. :ηἰα]αῖ, 
δ οΥαρΡΌΪαπὶ Οὔ οἶς, 4υὰπὶ 
ταἰος  εταοηγοηϊ ϑπηΐ εἴ ροῦτς 
(Δυλ ]αγο5. ἤηέ, ες. Οπἤαη- 
ἄγαπι γαϊάς ἀθοεαπέ: ᾿τά4π6 
βδάσπι ἤρττα ἀϊςοῖ ἱπέτα: 

Θαλασσόποις δέμορφος οὐ- 

δζξει Θεός. ᾽ 
Μεήογεπι γοοαΐ Ῥεσίραπι, 
φαΐ Μαάαυΐίμο Οοτῥοπῖ5. τᾶ- 
Ραξ ἀςππείϊαϊς. εὲ ἀπιραξα» 
Υἱί. εἱλιδη ΕΖ 

242 Ἱπποβρότῃε) Νίαπι 

οοἷο Μεάυίας απιῃραίαῖο, ἡ 
Θ4απ5 εχ 60 δῖ ΠοπΊο ρτο- 

ἀϊογιιπί. Πδαὰς νορϑξ ὡρᾷ 
Ό- 
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ΕΝ οΠΊ 15. 41 ἀΡΘΓΙΗΕ Ῥαγιαγαβ 

Ἐχ οοἰἶϊο ρατγίθητίς πα οϊαθ ἰαχιῆοδθ: 

Ουἱΐ οἴηροης ΠοΠΊΪη65 αὐ ΘΧίΓθπηα Οα]08 

Τη Παΐπας σοπαθγίθηο [Χχ15.ἱπποϊ ποῖ, 

Τπσοτη 8 15 ἔὰτ ἐγίπασαθ ἀθάἀπξειοηί9.. 

ΨΙάοΟΙ δἔῖαπι δοίζαία ἰγγίραῖα ἈΓΠ8, 

Ἐπ Αουγῆαο ἤαπιππη,), οἵ ἨΠῚ1 {γαςογη 

Ουδιῖϊα, ξοσεοπεθιι5 θα αθη15 σοπάἀογπλ!6η8 : 

Οπιηΐαφαθ ἔθγεε Ασρίααθ οϑηΐ5 σγαΐία, 

Μαυϊοερογαθ τ σοη 915. ΡῈ6]146. 

Τα νϑηϊοῖ δα ΤΔΡΥΘΈΠ Θγγὸ ΘΧθγοιτη), “ 

ἂς ἄοηδ νἱγρίηὶ Γυροηάθε ϑρο]αίσίοι,.. 

ν. 852. Ταπι νϑηΐοῖ ἴῃ Αρυ]ίαπι, 

Ι 5 Α6- 

οἵ, ν᾽ !5. 1δ1 Ἱαργυφῖδιιβ, ΜΙπει- 
νᾶς [βοτὰ ἀεάϊοςαδις, ἀθηθαπὶ οἸάτογοι., ες οτορ 445. ΕΟ] πᾶΘ 
{86. 

ἀυίαπι εχ οἱ ]ο Ρατϊεπίθεηη 
πᾶς ποη {αχἰῇοδπι, ρῥσορίεν 
εἤεξζαπη ; πιιυεἶαθ. δυῖαπὶ 
πΊδτῖηᾶ6 ἀϊοσαπίυγ ΕΧ ΤοΟ 10 
ὅπ οὔξ Ῥᾶγεγε, ΠΩ 
845 ᾿Αγαλματώσας) οἴζεῃ- 

(ο Μεάμίβε οαρίίε, νί ε-: 
ῥῬμεπὶς ἀρᾷ Ουϊά, Ρτὸ πέ- 
τρῶν ἰδσοπάμυμη ςοπίποτϊπη 
πέτρον. Νοσᾶξ ἀεϊπάς Ῥεγ-: 
ἔθαπι ᾿ξαγὸπὶ ᾿πςεγηδα ἰεὰ 
οςυϊ;, αὰο Θούροπθς ἔγαβ 
γ᾽ ΠΠπὸ νιοδαπίαγ, 416π|- 
αίε Ῥοτγίθυς, νὲ Μεάυίαπι 
φΟΠΊ ΠΟ 5 ΟὈἐγαποδτεῖ, ἴπ- 
το ξε .( κάλ ο 

.. 847 γύας) Δεσγρίῖ, φιαπὶ 
ΝΙῸς. αἰοίαπηὶς ἱπαπάδί, 
π Αεσυρίο ροῖῖο Ττγοΐδηη 

ποιδπΊ ςοηάϊ 41{8 
οοπιίος, αὐϑος εὐ ιοάο- 
Γ5..: Αβδυῆες, ἀϊοῖταν ἢπ- 
γὰι5. σΟΠΕΠ νυδὶβ. ΠΟΠΊΪΠΕ, 
ἔϊςας εἰ ΒΙα].65.- τ᾿ .ὕ : 
εἴ 840 συγκοιμώμενος) δά οὔ- 
{ἰπεπάτιπι ἃ 'Ῥτοΐβεο τείροπ- 
μαι. Εχίας θα ᾿Οὐἀν. δ. 
Αὐρίσαπι σαποίη ἠἄϊοῖ Ηε]6-: 
Πᾶπη. “4186 ΤῊ [{ΠΊ ἔξ ΠΊΪΠᾺ5 
Ραγίεραί, νί ΗεγπΊ οπᾶπὶ εἴ 
ΙρΡμΙροπίαπι: ἃς ἴτε 8 Πα Ρα6- 
ταῦ νῖτοβ, Μεποίδαπι, Ρασγῖ- 
ἄεπι. ᾿εῖρῃοθιηι; πᾶπὶ το- 
ταὶ ἀπο, Τ᾽ πείες ΘΕ Ας[}1}- 
ἴ65... ἰοο τ πι|ΐ σοηΐπρῈ5. ΠΟΙ 
ἔχπεγθ, χυὰπι αἰΐον ἐπὶ {ερ-᾿ 
ἴθππθη]. δἰΐοσ “[εοππάππι 
αυϊοίεπι νχόσγθπὶ ΠαποεΙ. 

(δε- 
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Ταμάσιον κροτῆρο,, καὶ βοάγριον, 
Χλ᾿ ᾿ ᾿ς} ὦ» : ) ΄’, ι Υ, 

Καὶ τὸς δώμωρτος ὠσκέρος εὐμαρίδας, 855 
Ἥξει δὲ Σῦριῦ χαὶ Λανινία μυχούς. 
Ἔν οἷσ; πόρτιξ ὀρχῶτον τεύξει ϑεξ, 
Ὁπλοσμίᾳ Φυτοῖσιν ἐξησκημένον. Ὁ 
Γυνοιξὶ δ᾽ ἔςαι τεϑμὸς ὀγχώροις οεὶ 
ΤΙεν εἰν τὸν οἰνόπηχυν Αἰακοῦ τρίτον “860 
Ἰζαὶ Δῴρίδος; περηφῆρον δαία μάχης, 
Καὶ μήτε χρυσῷ Φοιδροὶ κοιλλύνειν ῥέθη, 
Μήϑ᾽ οἑἰβροπήνους ἐμφιβάλλεοθοαι πέπλους 
Κάλχη Φορυκτοὺς. ὅνεκο “Θεῷ Θεὸς 
Χέρσου μέγαν φόρϑυγγα δωρέεται »υτίαοι. 

ΓΝ ᾿ εν Ϊ 

“κ᾿. ἃ. Κ΄ , 

ν. 846. Αἰάϊθτο φυοαιις Ἐκα 4 πὶ: δε ρτοπὶ 
εὐ ς ὙΠρεῖβ. Ἰπηοηΐῖ πογζιπι ἀςάϊσαθις; 

Οὐδοίεγαπι ρτο ᾿Αργείας Παθεῖ 
ϑιορηάπαϑ Αἰγύας , εἰ οπίπὶ 
1} Αὔγυς ντῸς Τιδοοηΐδο., ε- 
οαπάσπι ΕῸρΠποτί οπεπι. 
51 τριάνορυς κόρης) {πεξεἷ- 

Ἰισιταγ Ηείεπα, (δ. ἔγεβ 
νῖγος παρυΐϊε,. Μεποίδοπι, 
Ῥανί ἤθη. δο: Ῥεῖρμοθιπι. 
Ταηὶ «ἄδην ἤαργα ν᾿ 143: 
νοσϑίτι πεντοίλεκτρος, εἴ 4αἷπ- 
4πε οἰῶ νετ! ογάϊπα τοσθη: 
ζδπααν. ϑ6ά ἰεπεπάπηι οἱξ, 
ὙΠείετπι οἴ ΑΟἨΠ]6πὶ, φαὶ 
ἐὐϊθυς ἴᾶπὶ ἀἰξεῖὶς 101 δαϊϊ- 
εἰππέατ, ἰϑοτἴπ|οὸ5 σοπῖ- 
φο5,ποὸη διϊ6. φαοᾶ ἱρία 
αυοσιῖς εἰ οεῖα ἔαρ α]οία 4ο- 
ςεί, ΕΚ. 

9.52. Ἰαπύγων) ἈΡρα]οΥτΠ,ς 
ἀυαογαπι ἀρυϊέξο, ἐχοσοῖξα, 

Ἥξει 

Μίποειιαθ ϑροϊϊαίτγϊςϊ, ςυΐ 
ἔρο!ϊα εὐἰδυπίαγ, ἀϊσαθῖε 
ἀοπατίᾷ. ᾿Ασκέροιι εἴ εὐμαρίδες 
1άδπ. ναϊεπῖ.  ϑισῖς Παἰΐαα 
ἢπυΐϊας οἱτ,. δὲ νεθο. [,ἀοἰ- 
πἰππι Ογοίοπῖς δ ργοπιοπ- 
ἐοτῖτιπι, ἐπ᾿ 4πο οἱ [πποπὶς 
Ποῖϊπῖθε ἐσπηρίππι ἔα, 
εἰ 854 Ταμώσιον κρατῆρα) 

(απίεσῃς Ταραβτ ἔδυ Το- 
"περ ἀρρεϊ αιῖϊα θα {(ὠπηῆϊ, 
νευῈ Π5 ΠΕ ΘΗη:; αὉ ντῦθ Τὸ- 
πιϑίᾳ. πηοίϑ! 15 ναί ἀε ποῦν 
δἄὐεοσις ἱπιε! !ἶοῖε ᾿ἰέα. νεῖ 
να οῸ ἀρὰ ροξίας φοπεῖία 
δὐϊοδῖαα ρτῸ ορείημς σμεἶπε- 
41:6 σοπογὶς γερης φὸπὶ ἴο- 
ἰεηῖ, ν: ς, πὰς ϑαῤαοιη, 
(δοιτα Ογεσίοα νεῖ Οογεη- 
πα. τὰ! ΕΜ ΣΙ γ ἷ. 6. 

ΟΡ τί- 

ὀπιοτίν Οτοΐοσηιϊς, νῦϊ, 

“οι -υϑὰς ο΄ λούει, μι δν» 

ἷδτὸ:ν πὴ 
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ΑΘ ΠΘΌΠΊ ογαΐθυπΊ, δὲ οἶγρθαπι δ. ]ηῚ, 
Αἰφας νχοσῖβ σγθρι ἀ85 [Ὁ86. 
Αἀϊδιι βείδιη δισγίῃ οἱ {ποῖ π11 ΠΠ|18, 
ΥΡΙ ᾿ὰπθησα πογέμι ἄθαδ αςϊδέ 
ἙΤοΟρΡ᾿ οϑυναθ ρ᾽αηξῖς ΘΧΟΓΠΑΓΠΠ1. 
ΜΠ] τογῖθιιβ απέθη 1Π 4106 Π15 Π105 οσὶε ΤΟ ΙΠΡΟΥ 
Ταρσοτο πομδιηοαδιζα 6 π1., αὖ Αθᾷοο ἐθγίι πη 
Ετ Ῥογίάθ, δ6.}1ο46 ΓΘ η ΡΏΡΠΔΘ, 
ΝΘ ο νϑὶ γο π14ὰ ἀθοογαῦα οογροσα, 
ὙῸ1 π10}165 νϑίζος οἰγοσ πη άαγθ 
Ῥαγραγα {ἰηξξαβ: Παοηϊαπηγ ΠΘ86 Π θα 
Μαρηιμηῃ ἔθτγαθ σασπαῃΊθη ἀαδις Βαδιαη άπ. 

- 

Αά. 

ν, 859. ἴῃ 4 τοσίοπα ΠΗ] 6Γ65 ἀοϊη ἄς ἔτηης πού ἢ [ΓΑ ΒΊΏΓ, 
νὰ Α Ομ ΠΠ]οπὶ (ἀσϑαης,, (οὐ1π|5 σαι Γ Ποτ5 τρίατι πὶ Ποντια 
τυ ποηὶ στ ειι6τ) ἀἴαιο πος Δ 1Ὸ σογροτα οὐπθηϊ, ΠΟ ΡῸΓΡΌ Γεᾶ5. 
νεῖϊος ᾿λάπδηξ. 
τΏ6η.) τοῖα τὰ ΤΟη δον ὈΣτ. 

δρείηγίη.  Οὐπὶ εο βἐΐαπη 
Ῥοίζζοζιις. δα ἢ. 1. ςοη ΠΕ. 
ϑδοά Μευτίας Πηραϊάξοπὶ 
αἰϊσοπη ἐσ Ρ ππ εἴ Παογε- 
αἀϊτατίαπι ἱππαϊ ραίαῖ, 4αΐ, 
δαξίοτα. Τύορεμε Ταῦγέϊο, 
ΤΙ ἀν Ὁ; 8. εχερ (ἢ 
νἱτα ὙΤΠαἰεἴ15) ἃ α] ᾶ πο [- 
δι: Βεϊορί. γχούεπὶ ἀ- 
ἘΠΕ, ἀοπαίας, Πεγοάϊζαϊο 
Ροῖεα δά Μεπει πὶ εἰ Ηδ- 
ἸεπᾶπΠΊ. Ῥουπ ποεῖ, 4186 

απ πὶ. Ῥτοΐασα οαπὶ Ρατϊάε, 
ἧπ πἰάτο Οὐτπὶ δδρίεςεσίί. 
πᾶς πιυϊῖς ΡΟ Δα] ς 
(μος δπῖπὶ δάάιτ 1δὶ 1,δἕι- 
118) ἃ Ρ᾽ἰοατουῖθαβ ὀχέγαξεῃς 
τεῖϊ, δηΐδπὶ ἀεάεσὶξ ΗΠ ἴῃ- 

Ναπι ᾿πποηὶ ΤΠοτὶ5 Γαοϊηῖπαν (ἃ σαοι- 

ἔον Τθρίειη Οτδοοΐας (ἃρίεπ- 
τὲ. οἵἵο σογίαπηϊηϊ, οἴ ἃ 
ΤΠα]είς ἰδηάοῃ Αροϊ πὶ 
ἔαοτις ἀδάϊ!οδίμς, Νοπροί- 
ἴπη νὶϊα σοηϊεξτατα εἴοαχαΐ, 
φυΐϊᾷ νιζαση ἴα ἀοδετπι 
τ οῦοτϊε, νὸ ππης ἱρίαπι 11- 
ἴὰπὶ ἰσυρῆππι. ποι Αἰ ππ| 
Ροῦας φπεπιοαπαθπο Ηἰς ἴπ- 
{6} Πρ τοῖς. ρτδείεσίσι, σαπιὶ 
ἃρπα Γιατ πὶ πος γοΪδ, 
πες νεῖξοίατη ἀρρατοαί, εὰπ- 
ἄοπι εὔδ. ἴπηο [ἔνε 1ο- 
οὐἰς, Τρίδ΄ “ἢπῖδ “ΟΡΙ πίοι 
Ὡθπαπι τπϑχῖπιο το ποποξ, δὶ 
δηΐπι ΗΠ Ιόηα (6 Τιαὔγ: Π.46) 
ἴδπὶ ἴῃ ἔαρ ογαΐεγοῖα 1Πππὶ 
ἴῃ πιᾶτορτοϊδεοογαί, αοπιο- 

ἀο 
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Ἥξει δὲ ταύροὐ γυμνάδοως κοαχοξένυς ὃ ᾿ 
. Πάλης κονίςρας, ὃν τε Κωλῶτις τεκνοῖ, ΄. 
᾿Αλεντίος κρείδσα Λογγόρου μυχῶν, ὁ. 
Αρπης Κρόνα πήδημω Κογχείος 9᾽ ὕδωδ. ὧν 
Κάμψας, Γονᾶσαν τ᾽ ἠδὲ Σικανῶν πλάκας, 
Καὶ ϑηροχλαίνα σηκὸν ὠμηςϑ λύκου, 
Ὃν Κρηϑέως ἄμνωμος ὁρμίσας σκάφος 
" ΄, ᾿ γιὰ ΄ 

Εδειμε πεντήκοντον σὺν νωυπηγέεταες. 

Κρόκα: δὲ Μινυῶν εὐλιπὴ φελγίσματα 
Τηρᾶσιν, ἄλμης ἐδὲ Φοιβάξει κλύδων, 
Οὐ δ᾽ ὀμβρία σμήχξσα δυναιὸν νι άς, 

"Αλλες δὲ θῖνες, οἵτε Τευχείρων πέλως 
Μύρμηκες αἰάζεσιν ἐκβεβρωσμένους 
Ἔρημον εἰς Ατλαντος οἰκητήριον 

-σ 

᾽ 

Θρυλ- 
ἡ “' 

ἐν, 866, Αἀθῖε ἀριπάς οὐ ϑιοίατι, Βα ιταου! αι Ἐτγςοῖὶθ, ΝΈΠοτΙς 
61}; ἀπιδίςπ5 τεράπαπι, Θοποΐατη, δ1σδηΐαηι, τοι ΡΠ Ὲ6 
Ηετοα]5., αυοὰ Ιφίοπ οἴπὶ 4υϊπαηταριητα ὨδῸ 15 δἱ οχ γα χίς, 
αοτιπι ἰρτάο5 δάπις εἰ {ἐσ πιοητα τη. 1ἰτοῦς 1[Ὁ: ἰδγθαδηταν, 
ὨΘΑΙΙΘ ἃ ΠΠΔΥῚ νεῖ ἃ ΡΊαΠ18 ΘΧτοΥ  ΠΏΓΕΣ. 6 - ρν ὑπ᾿ 

-, 

ἀσ Μεπείδυς, ΗδΙοπαπὶ 
δάῆτς φυδοτοης (4ποά Πγ- 
σορἤτοη πᾶγγαῦ) σα πάσπι 1π 
Αραΐϊα Μιίποῦθας ροίογαζ 

- ἀράϊσατθ. [Ιίδαπο μαυὰά ἀυ- 
Ὀιζαπίον. (ὐαπίεσὶ ἂς Ῥοίζοσὶ 
Πηιρ) οἰ ἢ πιᾶπὶ ἰηϊογρτεία- 
“οποπΊ ἀοξεῖς ΜΘΌΣΠΙ πα ρὶς 
Ρταθέεντε τὐϊῃϊ Ἰἰσοαῖ, Κὶ, 

9:7 πόρτες) ΤΠἬςίϊ. δ 
Ἡορίοβπιῖα ἴὰποπε ἀϊχὶ- 
ΠῚ115. ΝΟ πος (α] οἴη 
1ητο Πρ ΑΘμΔ]6πὶ, ὙΠεεϊ- 
αἷς Πα πη, Ὁ Αθᾶςο Ρε]οὶ ρα- 

ἴτε, εἰ Πουΐάς ΤΉ ΘΕ ΔΙ πια- 
ἔγα -ογέμπη. 

ΕἸΘδ6 πιαίγοῃϑο; ρΥϊπιὶς 1ὰ- 
ἀοταπι 1ηἰ{|5. ἱπέρσ σδείε- 
ἴο8) 4103 ἈΟΉΝΠΠ Ἠαθοθαπὲ 
Ποποτα8, (οΙοππὶ τἴτα ρεΐτα5 
Ρἰαπροθαπί, τοῖς Ραυίδπ, 
ΕἸῖας. β. Τετγας σασυπιεη 46 
[μαεἷπΐο ἱπίε! Πρ τοτ, 

866 ταύρε) Ετγ οἷς δίς], 
αὶ Πποίρὶτος Πιξῖᾳ νἱξξος ἰπ- 
ἰοτίπιεγα (οἰεθαῖ. ΕἸ ας αὰ- 
ἴεπὶ δαῖτ Ψεποσῖβ, 4086 (ο- 
Ἰο(ΐ8 νος ἃ ἱππῆς 40ο- 

᾿ 4π|; 

870 

875 

υϊπ ΘΕαΠ1᾿ 

βωω᾿.} ο,ὁ κα. τω». 
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Αἀϊρίε ἀοίπάο [Δ υγὶ σΎΠΊη Δ Ἰοα9 ἐπα ήταν 
Γὐξίαθ ρα] οἰἶγαδ, 4υθ αὶ Οοἰἱοί!β σϑηαιϊ 
Αἰομέίία, 
Ἑαἰεὶς ϑαζυγηιαθ {4 {Π|Πὴ, 

τοσΐηα Τραοθτμ Ὁ ἀπ δνὶ: ᾿ 
δὲ 41 ΟΟΠΟἤΘΔ6 

Απιδίθηβ, Ἑοπαΐαιηηαθ, δὲ ἀγιιὰ 51᾽ σα ΠΟΥ ΠΠῚ, 
ἘῈ (οτίηαπι ἱπἀ1 ᾿αρὶ ογπ 4615 ἘΘ}ρ] υ τη, 
Οτὐοά Οτοιποὶ ποροβ8 ΔΡΡΌΠ πδιθ 
Οὐ φαϊηφαδρίηξα πδπήιμηπι ἔαθτις. δχίγαχίξ, 
Τάτονα νθτο Ρίπρτμα ΜΙΠΥάΓαπι {τρ πιοπία 
σργασηΐ, η66 ναὶ πηλγῖ5 ΘΧραγραῖ δρίϊι5, 
ΝΕ ρ!υυία ἀϊπ ΠΧ Θχίογρθῃβ, 

ΠΑἰτοβ ᾿ἰοτα ΧΆ 4α6. ᾿πχία 
Τουομ τα ἰπσευαηί, ἴῃ ΑΕΔ ηΓ15 
Τοίοσίαηχ εἰθξξος. ἀπ θυ Οὐ Ἱ 2}, 

᾿ 

Εταρ- 

γ. 8577. ΑἸϊος ττὸ9, ΟἩΗΘΉΤΗ,, ῬΥΟΙ ΟΊ, εἴ ἘπΥΥΡΟ ΜΉ, ἰἰτίοτα εἴ. 
1ρ85 ᾿ς πε, ̓ εἰφέζοϑ ἴῃ ΠΑ γαῖν οἵ ποῖος ἀιοούριοο, 

ἄαπι, 4υἱ ἃ πιαπίδθας οἵ Ρε- 
ἀρὰς (ἃ Οδςξεῖϊς κῶλα) 
Οἰ᾿πὶ {αἱρεπίαῃς, ροίξααδπια 

ΟΡΌΟΙΪα φυδάαπι [οἹ αἴαι5. ἔαϊί, 
Μεποῦῖ Οοἰἱοῦαϊ ἐοπιρ πὶ 
ΑΙμεπῖς ἀεαϊςαῦε. ΑἸ1 πιᾶ- 
᾿Δαηῖ α ἐεηπονίθιις ποπιθη ἀπ- 
εἰ, νι Γποϊαῆτις. ἃ ρεοιοη- 
τοῖο. ΑἸεπεῖδ νεὲὶ Αἰεῆᾶας 
ἀϊοῖταν ΝΜ οηῖΣ ΔὉ ΑἸεπῖο, 
Οοϊορῃοηῖς βυσῖο, αὐ αυέτῃ 
ςοἰοθαίανο Τοποσγος 510,- 
1166 Ιαοσὰς, νὲ οἔ ̓ Θομπ; 

869. πήδημα) ᾿Οστέν δ πὶ, 
ἴπ 4ιαπὶ ϑ8εθγηὶ (ἸΧχ ἀεοῖ- 
αἴ. 
Μιὰς ἀρ ά υἱϊτι ἐἐοεὶ ρου ἐπ 

6 Οοήσῆθα ἢ1Π1} αὐ-΄ 

γερεσῖσγε ροίαϊ.. 
γιής Ὠἰοάογαπι. 

871. ϑηροχ λοιίνι.) Ηδτςοα- 
1ῖ5.), οὦἱ Ἰαίοπ, Οὐδίμεὶ πε- 
Ῥοβ. [δ ρ πη οἰτοα ϑυτεῖπ, 
Ῥεγδξες 101 ΘΕγ Δ Πλ Π Ρι18, 
ἘΧίΙΓαΧΙΐ, 

875 Τυρῶσιν.) ϑίταθο ε: χαὶ 
ἢ καὶ ἐπὸ τῶν εἰπος λεγγισεά- 

τῶν παγέντων, ὦ ᾿ἔποίαν οἱ ΓΆΡ 

νοῦ τδζε. φο:σὶ διαμένειν ετὶ κ᾽ 

γῦν διῶ. “ποἰκίλδε τοὶς ἐπὶ τῆς 

Ἡϊόνος ψήφας." ΑΡοϊ]οηΐας 
πᾶθς Αδίπα δ. ἰηΐπϊδε, {τἰ- 
θα 
77 Λλλις Ἢ ̓Ουμπεαπη, 

Ῥτοίῃοσπι, εἰ ἘὺὸτΥΡΥυ πὶ. 
ΓΤ ευ- 

[6 δἱςαηΐς 
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Θρυλλιγμάτων δέῤτροισι προσσεσηρότος" Ἰθ 821: 880 
Μόψον Τ "ταιρώνειον ἔνϑ ναυώπο.. ᾿ 
Θανόντα ταρχύσαντο, τυμβείαν 9. ὕπερ 
Κρηπίδ ἀνεφήλωσαν ᾿Αργώε δορὸς 
Κλαοϑὲν πέτευρου, νερτέρων κειμήλιον, 

οΑὐσίγδα, Κιννύφοιος ἣν τέγγων ῥόος 8ὲκ 
ἸΝασμοὶς λιπαίνει, τῷ δὲ Νηρέως γόνῳ 
Τρίτωνι Κολχὶς ὠπάσεν δάνος γυνὴ 
Χρυσῷ πλωτὺν κρωτῆρω κεκροτημένον, 
Δρίξαντι πλωτὴν οἷμον, ἡ διῶ φενῶν 

Μυύρ- 

ν, 88τ. νῦι Αὐροπαὶιῖας Μορίμην ἰορο πόγης, οε ἤρου (ρος νὸ 
ἐαρ θη Π41}15 Πιᾶς ρίορε Αυἤράσπι, νερόπι δα βυπιοα 
Οἰπηυρῆιπι ἤταιη,, οὐ ΘΧΘΓΠηΐ, 

Τὸπο ιτα Γἰργας ντῦ5, ΡΟ 
Δτπηρξ ἀϊθα. Αἰὐὰπεῖς ἀΙ- 
νεγίοσίαπι δ Γῖργα, ἴπ 
ἀΐάα εἷς Ατὔἰας πιὸπς δἰ Ε{Π- 
τὴ55 80 ἔποοΐα ἀοπσοπηῖπᾶ- 
5. ΚΕ ΡΣΥ 
ΟΠ 8580. προσσεδηρόζας) .ΝῸΟΧ 
.ι. 1. δΔἀπιοάππι ἀ{ ἘΠ 1}15 δά 
ἱπίεγργείαπάθπη, απ γέ 
ἨΪΗ1 ἀθ νατϊθίαῖς ᾿οϑ!οπί5 
ἀϊόαπι (4115 ἰοσ πΕ 15 προ- 
σεσηρότοιξ, 8118 “ροσερηρόταις, 
ᾳαοτγαπι ἰπὰ Οοάεχ 1 
τε0. Ῥεῦραπι, πος τοϊϊααὶ 
ἄπο εἰατίασεὶΐ πΠαδεπέ, 
νἰγαπιαας ἤπε ἔδπῇι εἔςοη- 
τὰ πιοίυ 1Π1}) νοχ ἱρία ρ]Ὸ 
ταῦτας. οσουγιῖς, πόσθο ὃ 
ὁοπίποιί5 εἴτα Πρπὶ ΠΟ θα 5 
νΠΠπ6 [αιὶς ἤπιος σοπαοπῖγα 
νἱάείαγ, ϑεἢοϊϊαίζος ἐχρὶῖ- 

ςαΐ διεσχισμένες, οἔ νεῦδᾷᾶ: 

δέρτροισι ϑευλλιγμάτων Ῥοῦ 

Ηνυραϊᾶσεθ μΡοπία ριυίαζ 
Ρο ϑρυλλιγμασι δέρτρων ἢ σω- 

ματων, 404. πιῇ πεπὶς 

ἄσγαπι νΙάεευγ. μά οδηΐπὰ 
ΕΠ Ισσοῦατος 7 αρηιεησὶς ςοῦ- 
Ῥονμ} Ἐδοι 8. εἴτε, ἢ 
{πὸ Ηγραίϊαοξ Ἐχρίΐοατθ- 
πη 5: ἰσεογατος τοὐεὶς (. 6. 
«αομημμ θΉ5) {πη ΣΟΥ ΠῚ, 
((. εν παιμέμη). 4 π6π ἤει ἐπὶ 
νἀεπέας Οαπίοσιβ. δἰ ϑοαὶ- 
ΘοΥ ἰπ νέτίεπάο οχρτο δ, 
ϑε4 ἀππευϊίας πιᾶπεΐῖ 'π ἐσ, 
ἀυοά προσσοκέρειν ἰαεογαποὶϊ ααξὶ Ἃ 

ἰπαομαΐ ποιϊΐοπομ ρίαπα 
ΠΟΠ Παῦεῖ, [ἔσφιο αὐ τὸ- 
Ῥειίεπάμπι ξπέππι αι ο πὴ 
{ς ργοςείογιπι; ΒῬγοριΐα ἃς 
ΡΥΪπιᾶ τῷ σαέρειν. ποιίο οἱὲ 

γετ: 

ἡδάνυ δδλιλν......»»... κι ν χε ζρα  ὥσγαυμος δι,.΄.. 
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ἘΡΑρΠΙδηζΟΓΌΩῚ Ρυπδθυεῖ 15 σοὐγισαῖοσ: 
ΠΝ Μορίμπ διῖδο “ΛΓΔ ΘΓΟΏ ΕΠ) 

. Μοκγίπαπι Τρ ο οτυπηξ;- δὲ ἴπρτα [βρυϊοτα!οπὶ 
Ογϑριἀ!η 61} ΘΙ ΈΧΘΓΣ ΑΥΡΌΔΘ ΠΔ5.. 
Ἐταέζαιη ταδιυΐίατη, ἰπέθγογαπ ἀο Πα ΓΠ11, 
Αρυὰά Αὐῇράς, 

᾿ ΠΌΝΡΗΝ. 

ἐμὰ Οἰπηγυρμίαβ. πυπιοξξαης 

Αφαῖς ἐδουπάαξ: ΝΕγοῖψας Π]1Ὸ 
Ττΐοπὶ ἀοπαπι Οο]οπίοα ἀράϊε πλυ]ογ, 
Ἐχ αὐτὸ ἰαἴαπλ ρᾳίογαιη σομῆαίαπ), ' 
Ωὐπὶ πααὶρα θη 6 πὶ πηοηβεταῖϊοι νἴδιη,. 4. Ρδτ Δ΄ 

σαυΐζοςβ 

ζρο- 

ψ. 86. εἰ νῦι Μεάοδα Τυϊτοηΐ ἀσηᾶις δγοασι ραΐογαιη, αυοά ἱρῆς 
ταταπι ΡΕΥ ϑγγῖεβ νἱαῖῃ τηοηϊξναεῖ, ρταράϊοομϑ, (ἀὐάσοοθ [.1- 
Ὀγᾶς ᾿πἸ ΡΟΣ Πὶ ἐρες ργα τατη; 

ΨΈΓΕΙ; ΕΓΘῸ προσσαέρειν Εἴ 
ἴδε ἀαμογγονο, αἰχμα αὐ 
αἰλοὶ Ὀογγομοο αὐἰϊίξεγο, ῥδτ 
ἰγοραπι δαΐοπι ἀὲ πέδας 
νἱυτραΐπιπ: αἰλψμοη; αἰ ταο- 

ο ψεὶ [ἅπ| [λαξϊατις 116 δέῤτροι: 
σιν εἴϊε ροίείξ νὲὶ] ἀαζίιαβ 
οὐδοῦ, δὰ φαοᾷ Δ|ΠΠ| (απὸ 
νεὶ ἐμ γ μοι, χαὺ Δ}ΠΠ|Ὲ 
84 αἰϊαπ!α ἔπογαπε, Ρεϊουῖ 
επί εἴθε: σα 7,αρη!θΉ20- 
γι ἀξιϊπήπα ((ς. ἃ Βαθεῖδιυις) 
αἰ ὴ|0., (ἀπ αἰἷο δρίζοθη οἰδν' 
δολεβεενη μον. το τἰρη 
ἤεἰΐοι. πη ρος θη δε} 8) ρΡο- 

Ἄχονίονῖ τ 9 αρημθη ΣΟΥ ἀοη,- 
τεἴπίϑην πη ϊτοποῖος ἐμ αἰοηοὶο 
( βυϑίθυς αἀ Άχα) 4110, 
(ἀηγ' ἀδη δοί  ΣΡΉΙΒΕΥ Ἢ 4π 

΄ 

οἷο ἘδΙ η΄ ἀρ ρος ἠϊ]ομοιον.) 
Εσο ρεὶμβ ργαοία!οσῖτη. ἴὰ- 
αἰϊςεπίς, 4υἱ ἴππι ρευιεοΣ 
τόν, “Ἐὰν 

881 Μόψον) ᾿Ατροπαα- 

ἴδ; ΑπιρΥ οἱ δΊΣατ; οἵ ΤῊΣ 
ἰάεγοπ!δ. 4] νεῦϊ ποπιθα 
ἀράϊί, περοΐεμη; 5. πιοτία 
ἰεγρεπεῖς Ροτῖ, τοῖα Αρο]- 
Ιοηῖο. ἴαπι αἰϊας εἰς τὰ 
Μορῆι9 δὉ δο, αυἱ πρτὰ 
ἕαδε ΑΡΟΙ πῚβ Πἰττ5. ; 
982 εἰγες ἡ λῶσαν) 1άεξπι πὲ 

ΕἸρΡεποῦ ἀρπα ἩοπΊετζιιπ), 
1άπτοπὶ ἀρ Αρο]ΐοη. Ῥα- 
1 πῦτὸ εἴ ΜΙΐδπο ἀρυς νὶν- 
ΟἽ Π1Π|. 

δὸ5 Αὐσίγδοωῦ [λδγαε ντ- 

θ6πι, ΠΌΠΛΘΙΌ πα Πα “1 πὶςς 
{2- 



144 
Μύρμων ἐνήσει Τῖφυς ἄϑραυξον σκάφος. ν 
Γροίκοὺς δὲ χώρας τϑτάκις λαβέϊν κράτη, 

ΤΥΘΟΡΗΚΟΝ ΓΙ 9 

- 890 

Θαλασδόποις δίλορῷος αὐδάξει ϑεὸς, 
Ὅταν παλίμπεν δῶρον ἄγραυλος λεὼς τ᾿ 
Ἕλλην ὀρέξῃ νοσφίσας πάτρας Λίβυς, ᾿ 
Εὐχεςς δὲ δειμαίνοντες ᾿Ασβύξαι, κτέσρ 

μ ΄ . ᾽ ᾿ ᾿ ᾿ Ὁ -“" Κρύψεσ' ἀῴαντον ἐν χϑονὸς νειροῖς μυχοῖς, ἡ ᾿ ; 
Ἔν ἡ Κυφαίων δύσμορον ςρωτηκάτην 
ἸΝαύταιες συνέκβρόσουσι Βοῤῥοδιοί πινοοὶ. 
Τόν τ᾽ ἐκ Παλαύϑρων ἔκγονον "Γ ενθϑρηδόνος, 
᾿Αφρεσίων Ἀλλ δένει, φοΟο 
Καὶ τον δυνάφην τῇ πετρωϑέντος λύκου ᾿ 
᾿Αποινοδόρπε κοὴ πάγων Τυμφρηςίων.᾿ 

ἊΝ εὖ ς 3 ΄ ὶ Ε] ͵ 

Ὧν οἱ μὲν Αἰγώνειαιν ὠθλιοπάτραν 

Πο- 

ν. 892. πη ἤδῆς τρίδτι ράτοῦΔΠη 1ἰργεβ ατάθοο, ιοπὶ εχ ρᾶ- 
τᾶ ἜΧρο Ἰονεης, τὐγ5 ἀεα!ἴεητ, 

{εουπάτιπι (Αἰ ΠΟ ἢ π|: 
ἱπίαϊαπι ἰδουσπάμππι Ἡδοδ- 
ταοαπι.. Εαπὶ ΟἸΠηΥρ τς 
Ρτδοίεγῆυϊ, - ; 

885 Αὐσίγδα) ΑΒίοϊαίςα 
ΡοΠιαπὶ νγθὶ8 ΠΟΠΊΘΠ οαπΠῚ 
Ῥταεροπεϊοπο ἱπίς ρα πα 1Ππ| 
εἴπ, ποροὶν, πρὸς, ἅπεξ. ΠπῚ}}}, 
ἤρα εἴ ν. δα. δά νειθα: 
τῷ δὲ Νηρέως γόνως Ραγιίοῦ 

{ϑαυαϊεπάμπι οἱζ ὅπε. Κ. 
οἰ 887 Κολχὶ Μεάβα, 
Οὐοά πεῖς ἄς ραΐετα ἀἰοἰαγ, 
ἰά ἃὉ Αροϊϊοπ. ἐτῖροάϊ οαἱ- 
ἄστη Αρο! πὶς Ηνγαοἐπῇ- 
θὰ5 νίαοὸ ἀποῖθας, οἵ 6 πὶ 
ἀεὶ Τυϊζοπῖδα. ραϊαάϊς 

. 

ρτδοπάϊθας ἀοπαίο αἰδοῖ 
ἴυγ : ἀρυά 4π|6πῚ ἀεϊπάο, 
ἤσαξ εἰ ἀραά - Ρίπάδστιπι, 
σἸεθαπι Ὑτέοπ ΕΌρΡἤοπιο 
εἴ Αὐροπδιεῖς ἔγϑάϊε ἴῃ χο- 

895. 

: 

πΐαπη.  ϑοεορα ο5 ἀϊεῖξ 5 γι. 
ἰ65.. θὲ ΤΊρην. Θαϊάϊο5: 
οΤή μι ἐπ Αρηφηΐα ρέρρε 

Ὁ πετηρα  ἐοΥ ΟΥ̓͂Σ... 
τ 8ΟῚ χώρα) {1 ῦγοδε, 
ῬοΟΙοπῖας: ἀτῶν 
-- Πέπρωτο δ᾽ ὁπὰ χϑονὸρ 

εὑδρυϑᾷεν, ϑνο Ὑ 

ΜΜλύποτε τὴν δοἴοισιν οἱνας ἥ- 

σεύϑο σὰ οὖ 
“Τυϊοπ - δ᾽ξοτιηΐθ. νοϑοβίατ, 

ἱπΐτα φιοπίαπι ρτα. Ποτησ, 
ἐὰ Ρἰ εὶς 
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ϑοοραίος ΠΠ]αοίαπν. ΤΊΡΥ5 ἱπιηητεξογοξ ταζοιη, 
ταθοοβ ροστο τππὸ τρί η!5 αδσορἕατοβ ρθε! ̓ 
Μαγὶβ ἅἰ15 δΙΓΟΎΠ}15 ργδράϊοοι ἠθιϑ, 
Οὐδη 40 τοΓορ Δ 40Π| ἀση1Π ἈΚΌΝΝΕ Ροόρυΐας 
ΤᾺ γουβ ραΐγια ΡΥ πᾶη5, αὔαθοο ἀδάθτη: 
Οὐς ὀοῃ!η)ηδέϊοπ65 Πιθίμθηΐος Αβογῆϊδα, 

Ὠ0Π1 

""- 

ἀο- 

ΑἸἰοηάρηξ οδίσυγιπι ἴῃ άπ ἐοέγαθ Ππμυθδας: 
Τη 4παπὶ ΟΥ̓ΡΒαΘογιη 1Π ΓΘ] θη ἀπδθιη 
Οὐν παυίῖ5 Θχραθηΐ ΒΟΙΟῚ ἤσξα5,. 
Επτ Ῥαϊγίμτῖαηι Τὀη ἢτδάοη!β Πἰ 1]; 
ΑΠΡὮΓΥ ΠΟΓατη τΌρ θη οἱ ἘΠΓΥ ΔΙΠΡΙΟΓ ΠῚ, 
Α΄ ἀοιπιηπηι [ῈΡ1 ἴῃ ἰαριά θη δοπποτῇ 
ΠυοηϊαοΣΙ, πιοητ 76 ΤῪΠΡΉΓΘΗΙ. 
Οὐοτπηι 11] ΔΒροηθδπ ὨΔΓΘΕΙ Ρα 12] 

τῶι 

ψ, 8οζ. Ουοά νατῖοϊηἰ πὶ ἠλοϊἰθηΐοβ {ιδγες, ἀοπῦπι Πἰπά πιρ 
ΤΟΥΣ αὐἰςοπάοδηξ, 1π απδη κρνράρον νᾶ ΟἸττη. ὨΔΤ15 (618; δ 

Ῥγοιϊποπῃ, Τοητηγοάοῃ 5 Πἰτατὴ ὶ Μασηφίμηῃ; εἴ τρ νοός 
ὙΠΟΠΆΝΔς ἀοτηϊπιαι, νϑῆσιὶβ οἤοίοε: 

Ριεῖς ον, βαῖϊε ἀπέεπιτοχ [.1- 
ῬγαοΓφόππάπιπι νοέϑηη ΠΠΠ1 0- 
τίατη, Ῥεῖ ἀοπίπι Π|6 1168. 
Ῥϑίεγαπί Τυϊοπὶ ἀοπαίαπὶ, 
481 ἀεῖπάς 11 γε5. αοζο- 
Ῥευῖπε. Αβργίζαα ππὲ [1- 
Ὀγᾶο ρόρῃ- ΟΥὙρῇδεὶ Πιπε 
ἴῃ Ῥεσσῃδθῦϊα. Θυδεὶ τ6- 
5 Π0. Ν 
809 Ἔρϑρηδόνδελι Ῥεοιῃουπὶ. 

Ῥαἰντῃεῖαπη (Ἰηϊξ ρτὸ Μα- 
δποΙ; Οο. (είξοεσυπὴη πυπὸ 
Ἔσίαπι ἔππι δίερμδῆο ἢὲ 
ἵδρο: ὦ 

Ἀμφ ὐσσιὸν σκηπτῦχον εὐρὺ: 

σἴμπίον, ὦ | 
Απιρῃσγ ας Μαρπέἤαὰ ἢα- 
γίπδς οὕς δέ γεὺς Επιγ- 
ἅππηρθ. Ῥτγοίμοὶ ρουίο ορί- 
ἔϑρῃιυτη ἰῇ φεποίαρῃϊο ἴα δ 
τερενίξαν: 

Σῶμα μεν ἐν πόντῳ Προϑός 

ἼΣ οϑορηδόνος υἱ υιὰ Ὗ 

Κᾶῶται. ανδίκσεςον δ᾽ κ δ γόμίος 

τύμβος ἔχϑι. Ιά εἢ: 

“ 

Κ ες 

Ὀστρυς Ππαρθοὲ ροπέιμβ 
Ῥεοῖμοι Τεπεηγεάσπε 
Πα, 
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Ποϑοῦντες, οἱ δ᾽ Ἔχϊνον, οἱ δὲ Τίταρον, 
ἿἘρόν ΤΕ, καὶ Τρηχῖνο, καὶ Πεῤῥοαββικὴν 905. 
Τόνον Φάλανόν τ΄. ἠδ᾽ Ὀλοσσόνων γύας, 
Καὶ Κασανοίίαν, οἰκατέριϑον ἐν πέτροις" 
Αἰῶνῳ κωχὔσεσιν ἠλοκισμένοι. 

᾿Αλλήν δ᾽ ἐπ᾿ ἄλλη κῆρα κινήσει ϑεὲς, 
᾿Λυγρὴν μὴν 

“Γὸν 

γόξῷ συμφορῶν δωρέμενος. 

Αἰσάρε τε ῥεύθροι καὶ βρωχύπτολις. 
οΙα 

Οἰνωτρίαις: γῆς κεγχΕύη βείβρωμένον 
Κρίμισσα Φιτρᾶ δέξεται μιο(όνον. εὐ νᾷ 
(Αὐτὴ γὰς ἕονν ὥρδιν εὐθυνέϊ χεροῖν 

ἮΝ Σ αλ- 

ν. 9093. 4αοτιίἠη 4111, Αἴ145 ραττῖσο ἔτας (Ὑ ΟΠΆΠ116) ντρας ἀοίάε- 
ΤΑηῖο5, ἴῃ ΠΊΔΙῚ τη ΥἸΘΏτι, οἵ 1’ ΡΌΪΩ ᾿δοςθπητ, 

Τῆς νἱτί τππταϊας Ποπιοπ 
πᾶπ6 φοΥΙ, 

01. λύκε). Ἰοριῖο εἰξ ἴῃ 
ΤΗοῆδ!ϊα, «αὶ λὐχοξ ὑβεὶαν ἃΡ- 
ΡεΙ ἰδίαν, φαοά 101. ἱπρὰ5 
φαϊάαπι, συσπὶ Ῥοῖθ5 εἴ 
διιος. πᾶς ὑτὸ Αϑοτε ἰπ- 
τοτέεεϊο Ῥοΐθις Ἀςαίζο Ρᾶ- 
ἘΣ τπηογὰξ, Θοπηθ ἴδε, ἱπ 
ἸΔρ: 4: πὶ πὲ σοππετίας, Ημ- 
ἴας Ιοςὶ, ἥςας εἰ Τ ΗΘΔ α6 
τοιίυε, ταχ δαϊξ ΕΌΤΥΡΥ ΕΚ: 
οὐἷὰς Ιαϊϊογοπι ΒΙονῖαπὶ 
νἰάε ἴπ Αςἤαῖοῖς Ῥαμίαπῖδα. 
ΤΥπρητοας Μεθ πὶ 
τποη5 ει, ΤΠοΙ[αΙας ἘΠ 
ἸοΥ ΠῚ. 

903 Αἰγώνειον) ΜΟΙ ἐπί πη 
νγθῈπΠ|. αἱϊϊς Ἀδρομηεπ,. 

ἘΦΠΙπας, ἵττῖι5, Τ οἰ π, γτ- 
Ὀες5 ΤΠοῆαΙα6: Τί Ίξατιις νο- 
τὸ ποθ. ΟΟπΠῸβ ἐπι 
Οοπαίᾳ ἀϊεϊξαν, εἴ αὉ Ηοπι. 
αἀὐπεονὴ Τονέεσσο. Ῥἢαΐαπιις 

εἴ ΟἸΪοοη (ςοπέγαξειιπι εχ 
ΟἸἹοοήοη) ἘΕρὶτὶ εἰ Ὑπεῆδ- 
1ἴαα {πὲ νγθες, Οαΐαπαξᾷ 
Μαρπεῖῆδε νεῦβ, ἄς 40α ἀϊ- 
ξϊα {ππείδουπάππ) φαοβάβηι 
τοὶ καςοΐγιὰ, πσξ ἃ (οσγαίϊπητε 
ςοιϑία. 

ΟΙΙ Τὸν δὺ ΡῃΠοξεῖοπι, 
αἂϊ φυσι ἵπ [μδτπποὸ το]ἷ- 
ἕξις οἴἶϊθί. ἃ Οτβεεὶς ροίοα 
ἔυϊξ ἀγος πεῖς, 4 ΟΠΐ8πιὶ δά 
χρθσπαπάαπι Ττοίδπῃ, Ηοὲ- 
οὐ} 15 {πο τῖβ, αὰ86. Ρεπὲθ 
Ἰρίτπιπη ϑιαπῖ, ορὰς νιἀεῦθα-. 
ταν, Ηἰϊπε Ῥτορεγέίας : 

Τνοϊᾷ 
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ἨὨοΠάογαήξζοϑ, 4111 ἘσΒιηππ), ΓΓΙΑΓΙΙΠ,, 
τὰ, ΤΎασπίη8, ῬογΓΠ ΔΘ ἈΠῚ 
αοπαπι, ῬΠαϊαπατη, ΟἸοϊΐοπιη ἈΓΏ8, 
Οαἴαπαθαμι, ᾿πὲθρα ἔα πι ἴῃ ΤΟΟΡ 19 
Τυροθυηΐ αρίαζοπι Δ ΟΘ Γαΐ. 

ΑἸϊαπὶ γθ ΤῸ δοῖα 4Π18π| Π Θὲ Ρδνπίοίοπι ἜδΧΟϊ- 
ἔαθιῖ. 

Ὠϊςοος ἀπε τοάπ 1] ἐδὼ δὰς Θοποἰ Π8ηθ. 

ΑἸταπὶ Αοίαγι παϊαβ, δὲ νγθς ραγιια 
Οεποίγί θα ἔέγγαβ ΟὐἹπὍἔἅ, 40 γάγο 
Μοτίμηι τθοιριθί, ἴδοι ΟΟΟΠΌΓΘΠ,Ί. 
([ρίᾳ μαπΊαιι6 Θχίγθιδ [ἀρ απ ἀισιροῖ πιϑηὺ 

Κ' 2 ἐπ᾿" 

ν. 969. 816 αἴϊαται 1115. ροῖ ΑἸϊᾶτη Τετὴ5. οἰαάἀοπὶ δχοϊϊαδις, ἄπαις 
ΠΟΠΠΠΠΠΙ5 ἀηΐο τραϊσα τὰ τπλαϊτᾷ ππα]8 ρογοιοη ὰ ἀεί πᾶρίξ. 

ν. οι. Αἴἴππι, Ρμ]οδξοεόηι, ἃὉ Ὠγάτο Οἵ πη  Π1Π], τ ΟΙΡΙ ΘΕ [145 
114. Ῥαναϊς οσςούθ; (ηΔπηὶ 1ρίᾳ ΜΙηθεια τηᾶππ {πᾶ ΔΙσα πὰ 
εἴ ασίττας οἰι9, Ὁ ΗφυςῺ]α ἀςσορῖᾷθ, τὰ αιγιροῖ,) 

Ὑτγοϊὰ δὶς Οεταὸὶ πη μὸ 
εσαρεα αἰορὶ. 

Ππαυϊάεπι ἔδπιε] αν Ηδγσαΐς 
1ρίο σαρέα ἔα, τε υ απὶ ἱρῆτις 
τηοσίαϊ νι 405 18 6- 
θαΐ οτὰ τι ἴπ ἐαἴἶτα Ογδα- 
οοταπ ἀοίειτὶ, Αοἴάειιβ, 
Οτοιοηῖβ θπθϊαβ. ἈἊΘ Πγ- 
ἄτο πιουίαπι [αϊΠῸ ῬῃΗοἕζε- 
τότ, ψεὶ 8 Θορἤοοίθ Ποῖα ΠΊ. 
δ Οὐπα ΝΡ. Γ16..ὄ ΠΙ᾿ 

- Ἡεὶς ἡϊα ἀμεὶς [Με]]- 
ῥοεὶ 

Ραγηα ΡΙ ἡ] δίοεαο Κινπῖχα 
Ῥορηΐα Ἡρίγοι 

Ἐδπὶ ρο[Τοὰ Τ,πόδποῦαπι βα 
ἴς πηείγοροί!π., ἰγϑάπῃηςξ ἴπε 
τογργεῖβϑ. 

913 φιτρῦ), Ραινΐάϊ5, “πε πὶ 
ἀπιη φεγογοῖ ἴπ᾿ γε τΟ πηδίοτ, 
ββοεπὶ ἴῃ Τοπιηϊὶς νἱίὰ εξ νἱ- 
ἄετθ. “Ταυβίοεϊπα Μίπεσγιια 
Ὁ ΑΥ̓ρΊθ5. [ἈΠη41ι8Π| π88- ̓ 
τὰμ ἱπΌ ΘΠ ΙΧ ὈοΟΙΘθαζαΓ, 
Π|6, ᾿πχαῖϊ ΟΔΠδπάγα, (θ᾽ πὶ 
ΡΗῃϊοξεέϊς ἴῃ Ῥαυτάεπι γεξῖα 

᾿ἀἰτῖσοί, ἱπέεπάθηβ ΠΕΟΧαΠῚ 
Μαροίππι. ἤπο ἄγοὰπι ἢδ. 
Χιΐοι (Π1ἢ ααϊς πλόκον 46 
οΥἰπῖρυβ πλαῖς αἷς) ααεπὶ 

ες: 
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Δέοντο,, ῥοιβῷ χέρας ὥπλισε Σκύϑη 
Δρώκοντ᾽ ὠφύκτων γομφίων λυροκτύπῳ. 
Κρῶϑις δὲ τύμβες ὄψεται δεδῶπότος, 6 “ 
Ἑυροὶϊξ ᾿Αλαίδ ἸΠαταρέως ονοκτόρων,, 
Ἰγαύοεθος ἔνϑο; πρὸς κλύδων ἐρεύγεται. 
Κτενϑσι δ᾽ αὐτὸν Αὐσονες ΤἸΤελλήνιοι 
Βοηδρομοῦντα Λινδίων ςρωτηλώταιις, 

Οὗς τῆλε Θερμύδρε τε Καρπώϑε τ᾽ ὁρῶν, 
πλάνητας οέϑων Θρασκίοως πέμψει κύων, 
Ξένην ἐποικήσοντας ὀθνείων κόνιν. ᾿ 
Ἔν δ᾽ αὖ Μακέλλοις σηκὸν ἔγχωροι μέγαν 
Ὑπὲρ τάφων δείμαντες,. δίοινὴ Θεὸν 

-- ΔΛοι- 

" ῥ ᾿Ξ 5 τὶ. ἡ), ὃ , 

Ν. οΙ6. 411, σοπιδιἴο 44 Τλυταιη, ὙταςΠίπιάς θαυΐππι, Ἠοτςυῖς, 
Πος 6115 ἄγοὰ τπδη15 {πᾶὸ ροίξοα αὐ πη ΔῸϊτ, 

Ἠδογοῦΐος5 ἃ Τυίατο δον {Ἰὰἃ 
δΔοςορεζαί, ὩΣ 

.ΟΙό Δύρα) Τυδομϊπιδὸ 
βασι, ἱπχία ἡπδη Ηετςοιι- 
[65 ἴπ τορὸ νἴατιιβ σοπηθι- 
ἤπ9 οὔ, πιπιγάπίο {11 ΡῈ1- 
Ἰοδείθ, εἴ ῥζο πιοοβάθ 8ἃγ: 
οαπὶ Ππγαΐ οὐπὶ {8 15 ἀοοὶ- 
Ρἰοπίε; δοῦπι δηϊπὶ Πεὶς 
ἀτδοοποπὶ γοζαί, Ῥτορίἴεσ 
Τοτπιᾶπὶ τοϊαπάσπι; νί 8}1ἰν 
Ῥτορίογ ΠῚ] πῇ (6! γα π,. 516 
ὀφιν νοσαυ [ἀοἸ τα πι οἰσῃν- 
Ιὰ5ς. Εἰ ᾳαυεπηάἀπιοα πὶ 
Πεὶς ἰγγᾶθ ἀο (εἰϊς ἀϊσαπίατ,. 
16 ν᾽ ἢ πὶ ΡΙπάδτι5 σαπίϊοα 

ἴχα Ιγεῖσα νοσαΐ (εἶα: εἴ 

ψαλμοὶ ρὸγ ἐταπο  αἰϊοποπὶ ἀς 
ἃτοὰ ἀϊοάπίαν, Μοΐαᾶτος ῥτὸ 
[6115 ρΡοηΐξ, χαδο, απ 4 απι. 
ἀεοπίες, πιογάρπί. 

τοἷὺ Κρῶϑι) βασίας ϑγ84- 
τ 415. Οὐἱάϊα5: 

Ογατίῖς εὐ ἤΐης ϑυνανγὶς 
ΠΥ 

ΕἸεῶνο [νη ες Κποίμης ἀπ- 
οὐ φοφηθ ξαρ ἐἰϊος. 
ΑΙαθο Αροϊ πὶ ἐεπηρί πὶ 
σαπὶ ἀῇοὰ ἀράϊοϑαϊε ᾿ΡΉΙ]ο- 
δϊεῖεβ, ρμοίϊαιδπι δεν 
παΐῖας ἔξδάεπι, ἐλζῶσε, ἴά 
οἷ, εὔύατα δἕ γαρασὶ, ἀθίΠε. 
ΝΑ δοίμ5,. Πταἰας ποίας, 

ἃ ΠΆ- 

Φ...... 



ὈΛΒΒΘΑΝΔ ΚΑ Δ. τΆ9 
Τυδίεῖπα, Μαδοΐίτη ἱπίθηθης ΠΘΧΊΠ 1) 
Οὐ ἀρυά τρᾶβ θαγαθ Πποπάαπὶ σομ ΓΟ 5 Δ46- 

ὉΘ 1 ᾿ 
ὅλας 

Ν 

ΤιΘΟΠΘ 1, ΟΕΤΊΙΟ ΠΊΔΠΤΙ5 ὩΓΠΊΔΕΙ ΒΟΥ ΓΏΙΟΟ 
Ὥτασοποθ, ᾿πϑα τα 1 π1πΔ τη τ ατη ἰγτιῖοιπο. 
Οὐλῖῃῖς νογοὸ ΓΘρα!ο γα ποσί νἀ θ δι, 
Ἐ, τοσίομϑ τοιηρίοσατῃ ΑἸδθι Ῥαΐαγοι, 
ψρι Νιαυαοίπας5 οαπά τ νηάδ5. 
Οςοϊάθηε δαξθπη {Πππτὰ ΑὈΐοη 65 Ῥ6]]6η11 
Αὐχιαπίοῃι 1 1πάἀϊοτιη ἀποιθι15.. 
Οὐο5 ἰοπρο ἃ Ἴ Πποττηγ τὶ Ολγραίμ4π6. το θιι5 
Ἐσγοηθ5 Γογυ1415 ηγτοὲ ΤΉ γαΐοί 5. Ο84}15 

ῬογοοτΙΠ80} Πα ΙςΓἀἴΓῸ5. 4|16Π8 ΠῚ ἔΘΓΓΔΠΊ, 
ΜΔ. 61115. ἀδηῖααδ Γοιηρίτιπιὶ ᾿πΠἀσθηδ 6. ΠΊΔΘΉΙΠῚ 
δ0Ρθγ ΓΘρυ]ογαπ οχΠγιιθηΐθ 5, δοίθγηϊιΠ) ἀΘ ΠῚ 

ἐπ νος ἀρ ἃ {,.102-. 

ν. 919. 56ρ.ῸΪΟἤτιμ οἰτι5 εὐῖς δὰ Οὐατμιι Ἠϊταμιπι, 6 γορίοηβ ἴοπ- 
ΡΙΙ, αποά τρίε Αροΐμπὶ ΑἸδοο ἡ ΝΝαυδοιπαι Παπηθη ἀβά!ολ- 
νῖτ. Οεοοϊάεδηϊ αὐΐρην θιιπλ. ῬΟ 16 Π11, {4116 σοΙοηὶ, αὰϊ ἈΠο- 
ἄϊοϑ. ἴῃ βαμπάριῃ τοιται ἃ νφῆῖο σοιπρ.Ϊ 5. αὐοοῖς τηάθ νο- 
ἰοηζ. 
1ο115 ᾿πτευβοϊθτατγ. 

ἃ παυΐϊππι ἱποθηάίο ἄεπο- 
πηϊπαία5. ν146 ΗΑ σαΥ δῇ. 

921 πρὸς κλύδων ἐρεύγετοιι) 

Ὑπεῇς οἰδ, ρύο προσερεύγετοιι 
κλύδωνα, ΝΠ 1[Ὰαργὰ΄ ν. 70. 
πρὸς αἰλκὴν ἐναυγοίζῃσαν, ῬΥῸ 

προσενουγοίζασοαιν οἰλκήν. ΒΚ. 

..022 Κτενῶσι δ) Οὐυπὶ 
Θπῖῃ] Ρ6]]Ὲ πὶ εχ Αομαὶϊᾶ 
Ῥγοίθέτι Πα] πὶ ἱποοϊογεηΐ, 
{ὰρογαςηϊεηΐες ροΐζεα [1π6}] 
πὸς Κποαάιῖ, ἰὸς Ἔχραιϊοτα 
΄ποϊπεγαπί. Οὐοά ἀππ ἢε- 

Οὐρις, ἈΠΟΑΙ15,. οαππα ἀπ χὶ μα δῖταν ῬΗΙ]οξξεταθ, ἃ ΡῈὶ- 

τοί, δάπεοηϊξ εο Ῥἢηιοξζοίες, 
4υ1.ὰ Κποάτ5 φασπὶ πατεῖ, 
οσο ας εἴ π᾿ ῥρτόε!ο ἃ Ρεὶ- 
θη 118. ᾿ ἐ 

924. Οὐ») [ἱπάϊτος οἱ ῃο- 
ἄϊος; πᾶπὶ {{πάϊι|ς ΕΠἙ ννὺς 
Ἀποάϊ, ἴθ ΄φὰὰ ὙΠετγπιγυ- 
ἄτας εἴ (ατραίπες πιοπίρϑ. 
ΑἸΤοπᾶπῚ ἴοσγαπὶ ἱπίβΠρα 
Τί} ς4Π|. 

927 Μακέλλοις) [(4}186 οεἷ- 

νἱταῖο, 4.8πι ΡοΪν Ὀἷι5 Μά- 
κελλαν γοςᾶῖ, ΟὐοπΠίδΠ τα- 

ΠΊΘΠ 



το 

Λοιβαῖσι κυδανθσι χαὶ ϑύοϑλοις βοῶν. 
" Ὁ δ᾽ ἱπποτέκτων Λαγγαρίας ἐν ὠγκάλαις, 
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Ἕγχος πεφρικῶς κοὴ φΦάλωγγω Θερίαν, 
ἸΠσατρῷον ὅρκον ἐκτίνων ψευδώμοτον, 
Ὃν ἀμφὶ μήλων τῶν δορυκτήτων τάλας. 
Πύργων Κομα,ϑὲς συμπεφυρμένων σρωτῷ 
Στεργοξυνεύνων ὅνεκο; νυμφευμώτων, 
᾿Αλοῖτιν ἔτλη τὴν Κυδωνίοιν ϑρασω. 
Ὁρκωμοτῆσοι:, τόν τε Κρηφώνης Θεὸν 
Κανδοον ἢ Μαμερτὸν ὁπλίτην λύκον, 
Ὁ μητρὸς ἐντὸς δελφύος ςυγνὴν μοχην 
Στήσως ὠρογμοῖς πρὸς κῶσίγνητον χεροῖν, ᾿ 940 
Οὐπω τὸ Τιτᾶς λαμπρὸν αὐγάζων φάος, 

ΔῊ Οὐδ 

ν. 927. Ταηάοιι ἴῃ νιθδο Τλ1186, Μαςς115, ἱποοῖὰᾶςα οἱ τοπιρῖτπι ἢι- 
ΡεΣ ἐβρυΐςῃτο εχίγιςῃς, ᾿ρίασιας ρτὸ ᾿ς. Βοπούδθιης, 

τῇοη Μδοο ας δ᾽ σ]ῖς δὲ 1ο- 
πίθος Ποτίοτιπ {δρίιπὶ ἢ- 
φηϊδοαξ, νί ἀοςες ᾿ἴδτο ΤΨ΄. 
ατγο: πορ αρίπγάς ααοϊς 
Ἔχ πιξί, μοκέλλες Πεὶς π1ᾶ- 
Πογῖαπὶ ΌΠατο, ἴπ 486 {6- 
ῬΌΪτις ἔποσὶε Ρῃϊ]οξςία5. 

9320 Ὁ δ᾽ ἱπποτέκτων) 
Ἐρεὰβ Ρῃοςοπῇς, Ῥαποροεῖ 
(δ Βος νεδς5 Ραποροὶ ἀϊ- 
ὅϊα) ΠΙΐας. 41 Βυταίοιπι 
64ασῃ (Ἀγ σαία 5 εἢ, 1, 4η- 
φατία, νὰ θ85 Τία!αθ. 418Π| 
ἱποοίαϊς Ερεαθ: ἰᾷ4 ᾳυοά 
Βοῖς., ἰαπιαιιαπὶ ἐλλεισ τικῶν 
φρτορίεγ ἢυροιθαΐοη [46 ἢ 5 
οππη,. {πϑαιϊιάϊοπάπμπι 
γοηϊέ, ᾿ 

930 Ὁ δ᾽ ἱπποτέκτων) Ηΐς 
παςοίϊατῖο ε ργαθοεάθηεῖθι5 
{πρρ]οπάππιὶ εἰ νεγθιιπὶ 
οἰκήσει, δ {π116.. ΦαΟΗ 4 ΠῈ 
πῆ“ π|Π1} εξ, φαοά δά ππὸ 
ΝΙοπηπαίαπὶ τγοίεγαίαν. 
ϑο πο δίϊος πος φαοαὰς ἴΔπὶ 

τηοπαϊί, ἈΚ, 

933 Ὃν ἐμφὶ μήλων) 
Οὐσπι δεῖ Ῥιογοϊαὶ, Τὸ- 
Ιεδοασπι ἃς Ταρῃίοταπε 
τερὶθ, ὕοιος Εἰεξυγοηΐβ, 
Μυεδπατιπι τορῖβ., ΔθοοῚ- 
(επίς εὐ οτος γπα οςοί αἰ 
{επὲ: ΑἸεπιεπα, Εἰεξγνο- 
πἷ5 Π|18. πηαϊτε πιοπί απ ἱπππν 
111: ρτοπιξ, φαϊοτιπηατο 
Θαίγαπι ἱρἤτι πχοζέοπι. Υἱοῖ- 

ἴςοτεο- 

930 

935. 



- 
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ΤΊ απ οπθυ5 Ποπογαθαηΐ οἵ θουπ {λογῆς 5. 
ἘΦ: ξαρυοαΐον ἴῃ Γαησαγίαθ ἤηχ,.. 

Ἡαἴἶαπι Ποσγοηβ δὲ οαΐογιιαμη 0608], 
Ῥαΐογηθηι ἔποηο ᾿πβι γα ππη ῬΟΥΙ ΓΈ}, 
Οιοά ἀδ οὐδι5 οαρεἰτῖς Ὠΐοτ, Ὧν 
Τατγίθιι5 Οοπηαρίποηίβ Θχογοιία ναδίθ. 
Ὑ χοτῖᾳ ργορίου σοηπαρα, 
Ατὐῇις οἱὲ ρον Αἰοθέιη Ογάοῃϊαηη σφπάδοθη), 
“ΓΠζαοίδο]αθ ἄσμηι. (δηάδαπι Μαυοσίθημ. 

Ατιηπαΐζαμ ρα ΤΠ ΓᾶΓΟ,. 
Οὐἱ 1ῃ ἤπηαῖγάθ νίογο ΡαΘΉΔΏ} {{ΠΠ8Π| 
Ῥογορογαῖ πη 101} ρα 5 αἀποτίαβ ἔγδίγθηι, 
Οὐππὶ ποηάιιπι 50}15 οἰαγαην νι [6 Μισθῃ},.. 

Κι ΝΟ. 

ν. 930. Εροησ νεῖο ΠΑΡ ΓΑΡΙς ράτίτονῦ ἴῃ Τίαῖία, ἕαδτίσατον σαὶ Ττο- 
1δῃὶ, [ρα τάσδ] παῖιτα τι αἰ Πίπυιῖ5 τη ὈοΙΐο, 16 ῖ δ! Ῥού-. 
ΤΥ τη ῬΑΙΣῚ5 πὶ. Ῥάποροὶ, αποά 116 αὐ15 εἰ Μίπούαδο ἂς 
ἽΜαντὶ τυνᾶτο, ἦς ργαράα οὔτι ἘΠ ἐξγγοῦθ., ἃ ποις δτεῖη- 
ογρὸ φὰ Ἰὴ 60 Ῥοῖϊο, αἴὸ τπτγδ5 Οὐομηβοῖτ5. πἢαθ. Ῥιτοι οἶα, 
οἰοοατατη τεσίθ, να τα ΔΏΣΕΙΣ ΡΥΌΡΤΟΥ ἀὐπότοπὶ ΑἸΩρὨΙΓπΟ τ 

Ὠ15 ἴῃ ΑἸσμιθησπες ρυβοξοίφιαιῃ, αποά πἰὸ Ῥαμοροι5 οτίαια,, 
αὐτο Πατι τατοῖῃ {πλτ 1ὰ ντοτο, πιαίγι5 σὔπὶ ἔταιτο, Οὐνο, ρὰ-. 

σηδοϊτς, 

ςογείατ: 4 ἀοςσερία σοη- 
ἀἰίίοπο Απιρῃτγαο, Οθρμα- 
Ἰο- ΑἸΠδπί πῇ. εἰ Ῥᾶπορθο. 
ῬΗοςρπΐ - αἤππιῖς. ΤΕεΪο- 
Ὀοᾶς ἐχριυρηδαϊς ὀροῖα (ο-. 
τηβοιποπὲβ., ΠΙῖ86.. Ρέεγε αὶ, 
40λ6 Ατηρῃϊίγαοηΐς ((Ἐσσῃ- 
ἀπλην αἰΐοβ,  ρ 417} ἀπτοτα 
σαρῖα, ΔυγΘΌ ραϊτὶς σαρί]. 
ἴππν ἀοίδουϊε, [πὶ ἴῃ ἤος 
θΕΠ1ο. μαἱ!εος ἤχος (βοτάπιοπ- 
ἴο οἰ τίπ χοσαὶ ΑἸπρμϊίγηο, 
πα ΄υϊά ἀξ ρυδεᾶα (η8Π|ρὲσ 
οὔδβ (οία ργᾶβάα ἱπίς Πτρὶ- 

τὰ) αδἰζοπάοτοπε, πηποά 
4! άεπι πε σταπάαπι Ῥαπο- 
Ρεὰξ τναποογο δας: εἰξ. ΚἾΧΟ- 
τα οπηπθῖα 41οῖε ππρέϊᾶ5 
ΑἸοπτεπβ6., αᾶ5 δπιριθαῖ 
ΑἸπρδμῆγαο. 

936 ᾿Αλοῖτῳ) Μαΐ5 εἰ Μ|- 
ποεῦᾶ. ὈδιΠοἱ {ἀπὸ ἀϊΐδΠ, ρὸν 
πος. ρεϊογαγαῦ Ῥαπορθαβ. 
Ῥίον Μίπεταδ Ογάοπία ἃ 
Ογάομπις Ατοαάϊδο νεὶ Οτε- 
[6 Ρορε}ῖ5. Εΐαὰς οπχρίπη1- 
ΟἸγαλεπας πῃ ΕἸἰλάς οχίνυχὶί. 
Αἰοεῖς φαομηδάο ἀἄϊεὶ ρΡο- 

τι» 

ἋΣ 
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Οὐδ᾽ ἐκφυγῶν ὠδῖνας ἀλγεινῶν τόκων, 
Τοιγοὲρ πόποι Φύξηλιν ἤγδρωσων σπόρον, 
πύκτην μὲν ἐοθλὸν, πτῶκα δ᾽ ἐν κλόνῳ δορὸς, 
Καὶ πλέω τέχνοις ὠφελήσαντο; φσρῶτόν. 
Ὃς ἀμφὶ Κῖριν καὶ Κυλιφάρνε γόνος, 
Ἕπηλυς οἴκους τῆλε νάώσσετοιι πάτροις. 
Τὸ δ᾽ ἐργωλῶδ,, τοῖσι τετρήνας βρέτας 
Τεύξει ποτ᾽ ἐγχώροισι μέρμερον βλάβην, 
Καϑιερώσει Μυδίας, οἰνοαικτόροις. 

ἼΑλλοι δ᾽ ἐνοικήσουσι Σικανῶν χϑόνα, 
ΤΙ λαγκτοὶ μολόντες, ἔνϑο; Λαομέδων τριπλῶς 
ἸΝαύτοις ἔδωκε Φοινοδοίμαντος κόρας, 
"“Γοῶς κητοδόρποις συμῴοροΐς δεδηγμενος, 
Τηλοῦ προθεῖναι Θηρσὶν ὠμηςοΐς" βοροὶν, 
Μολόντας εἰς γὴν ἔσπερον Λαιφρυγόνων, 

Ὅπϑ συνοικέϊ δαψιλὴς ἐρημία. 

945 

959 

955 

Αἱ 

ν. 941. Ἠΐπο Ὁ; εἶτι5 ἈἸία πὶ, Ἐρθαπι, Βαπυπὶ φυΐᾷοπι ρα Ποπη οἵ 
᾿ἀΥΠσοπ Ἐχογοίτι!δ ν τ] σὴ, [64 ἤπηι] Ὀς]ϊο εἰπιάπι, οτοα- 
ταηῖ, 

ν. 946. 41 ἴῃ Πκ41ΠΠ1Π4. ῬτΟςΪ ἃ ἐνῶς, (πα νίιοι, οὐ ἡπίειυπιοπία, 
ααϊδιι5 οα στη Ὑτοϊδηϊμπ ἐὈτϊσααΐτ, ἴῃ τοπηρῖο Μίποίαᾶς, [ὰ- 
[ρέπάεξ. ᾿ ' 

(ποεῖ, ποὸπ γἱάδο, πιῇ δὰ 
[οτίε ταοπθ, 4 Βαοοῆι5 

της σοσηοπηίπαίαν, εἴ Ὑ8- 
ΠῈΣ «νοσία. 

ΤἭτάςῖας ἀδτ5 νοσβίαγ, σαοά 
ο᾽᾽π ΤἬἭτασος ἔποσῖπί Ὀ6}}}- 

 φοὔ, φαδηφααπι εὲ ἰῇ ΤΉγα- 
οἶαθ Βπιθας ργοσγεδίαπη ἴγὰ- 

ἀϊάτι Θορῆος!ε5. Ῥσαῖοῦ Ρα- 
πορεὶ (εἶς Οτς. : 

9.3 πόποι) Μαιῖ5 εἴ Μ:ι- 

ἡσγαδ, γαῖ ῬΈπΟρεο ρετῖυ- 

Μαῖς ἀείπάς 

το. Ῥαρίΐοεπι εστερί πὶ 
ὸὶ Ερεουπι, εχ [ἰἰδάε 
πηδηϊξεαπη ἢτ. (αἰδθεῦ 
οἴϊδπῃ μος εἰοσίαπι {ΠΠ1 τῖ- 

Βα: 
-᾿ ᾿Αλλ᾽ οἵ τις ἐτόλμα 

ἔγεγγυς ἱκέσϑοαι 

Εζνεκο πυγμαχ νας. πολέμου 
δ᾽ καὶ πάγχν δαήμων 

Ἔπλετο λευγαλέκ, ὁπότ᾽ 

ἤλρεος ἔσφυτο δῆξις. 

Ογ- 



5 ΘΟΑΒΒΑΝΡΆΚΑ, 
͵ 

153 

Νος οἰ ρι οι ἸΔθογιοῇ ἀο]οταβ Ῥαγέι5. 

ΟὐΔΡτΟΡΙΟΥ 411 ἘΠῚ Δ ΠῚ σγθαγιηΐ ἔβέιπη, 

ῬαρΙ6ηὶ θΟΠ.Π, εἰμι! πὶ Δαΐθη ἴῃ Παίϊας ἴγορι- 
τι, 

Ετ ατίϑ ῥ᾽ ΓΙ ΠΠΠῚ δχογοίξυὶ ἡμ ότὴν 
Οὐἱ ταχία Οἰτίη δὲ Ογ]ηζαγηὶ Ἰατίοος΄ 
Αἄπθηὰ ργοουὶ ἃ ρα γα ἀθρεῖ, 
Το ταπιθηΐα γεγο, 4υ1θ.5 ξαὈτΙσα πο βαζαδηη 
Ὁαδὶς οἱτπη πάρ  η15 να γαΠ ΠΟΧΔΠΊ, 
Μγῃηάϊδα (Θπρίο. ἀφα!οδθίξ. 

ΑΙΗ Θἰουϊοταπι ἱππαδιἐδυπε ἔθ ΓΑ ΠῚ, 
Ἐτγοηθϑ Θὰ ἀε]αῖ!, γὙὺ1 {τος ,ΔοπΊθάοῃ 

Νίαθε5 ἀοάϊς ῬῃορηοάαηΊδης15 185, 
Βαϊ θπδη} Ῥαϊοο πε θι15 ΠῚ πη] δει15 οἰδάϊθι5, 
Ῥγοσῦ! οχροπηθηάαϑ [6 γ5 σι ἀθ} 105. 
Ῥτγοστοῆηβ ᾿η οσοϊἀοηΐα θη [86 ΘΟΠΏΠῚ [ΘΓΓΔΠΊ, 
ΥὙΌΙ ἰαγρὰ νέαν [ΟΠ πά0. 

ΚΕ 5 1Π|468 : 

νυ σι. ΔΑΠῚ σολτεα (ὙΤγοΐσηϊ) Βα Ια πε ἴῃ 51.114, 60 ἀοἶδε!, νϑὶ 
1.δοπιοάοη τ65 Ῥῃοοηοάαιηδητις Η]115 (414 15 Ὑτοϊδηΐθ Πιᾶ-, 
γαῖ, νὰ ᾿αοιποάομτϑ ἢ ται Ἡοβοηδη οοῖο νοταηᾶδπι ττλάε- 
τοηῖ, νἱά, ν. 470---476.) παυτῖα ἐγ ἀ!άϊε, νἱπάϊξξας σαι, νὲ 
645 ἴῃ ἴοςο ἀείδετο ἀρὰ [ιΔοἰτεγϑοπᾶ5 (, Τεοπίποϑ, ἔδυ Ὀε- 
{8115 ἜΧΡΟΠΕΡΕΊΕ, 

Ογτῖς, εἴ Ογ ιβατπας, 114- 
1146 πο}. 

9.4.8 βρέτας) Θαφαῖπι Ὠττ8- 
ἴεὰπ|. ἤπης 84 ΜΙπεοιιδπι 
Τα σ8Π) Ρ᾽δοαπάδπὶ Ογϑεσος 
οὐχὶ ϊε., ργοθαΐε πἰέϊίας Ὀ10 
ἴπ οὐδί!οπα ρα σουσὶ πα, 4188 
Τρωϊκὸς {ποτ αν. Μυπάΐα 
ἀϊεῖταν ῬΑ 185 ἃ Μυπάο, (α- 
Εἶθ νγθο, ϑίθρῃδπι5 ἰδη 6 Π 
οᾶπι νας πὶ ΔΙ ΘΠ Ι46 οοἸ!. 
Ὥς ἴας Ἐρεὶ ἀεάϊοαϊίΐθηςε. 

ςοηίςερίᾳ ΕΠ ὙΤΠΘοοΥΙΪ πέ- 
λεχὺς (6811) 51Π1|Π|186 αἰίγ! Βαϊ 
Ηερἢδείο) Ρ οἔπηα εἰθοδῃς 
εἴ απο οἴαπι. 

953 φοινοδμαντος) οὐΐτις 
Πἰονία ἴδπὶ εξ εχρ!!ςαία. 
ΟΙαάθς ἀϊεῖϊξ βὰς, φαϊρας 
Τοπιβάοῃ σοαξιις [αϊξ Ηε- 
Ποπᾶπι ΠΙΐδπὶ οεῖο ἜΧροπε- 
τε. [μβοἤνιγροπες παης 
[μβοπίϊηὶ νοςαπίατ, 

958 
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Αἱ δ᾽ αὖ ΤΤαλοιφοῦ μητέρος Ζηρυνθϑίας: 
Σήκον μέγαν δείμοντο, δωτίνην δι, 
Μορον φυγοῦσαι καὶ μονοικήτους ἔδρας, Ὁ 

ΓΧΟΟΡΗΚΟΝΕΚ 

Ὧν δὴ μίαν Κριμισσὸς, ἰνδωιλϑεὶς κυνὶ, 
Εζευξε λέκτροις ποτοιμός" ἡ δὲ δαίμονι. 
Τῷ ϑηρομίκτῳ σκύλακα γεννοξίον τεκνοῖ; 
ὙΤρισσῶν συνοικιφῆροι κοὴ κτίξην τόπων. 
Ὃς δὴ ποδηγῶν πτόρϑον ᾿Αγχίφου νόϑον.. 
"᾿Αξειτρίδεερον νῆσον εἰς ληκτηρίαν. ἡ 
Τῶν Δαρδανείων ἐκ τόπων ψουοθλέμενον. 
Αὐγέφα τλῆμον σοὶ δὲ δομμόνων Φραδοξὶς 
Τένϑος μέγισον καὴ δὲ σἐῶνος πώτρας 
Ἔςος πυρὸς ῥιποῦσιν ἡθωλωμένης. 970 
Μόνη δὲ πύργων δυςυχῶς κατασκαφοὺς 
Νήπαυςον οαἰάζεσω χοὴ γοωμένη 
Δαρὸν φενάξεις. πὰς δὲ λυγσίαν λεὼς 
Ἔρθητα προστρόποιον ἐγχιλοινέμιενος, 
Αὐχμῷ πινώδης λυπρὸν ἀμπρεύσει βίον. 

Ἂ γ Ὁ τω ’7 

Κρωτὸς δ᾽ ὄκερος νῶτα κοωιλλυνέ! Φόβη, 
9.5 

Μνύ- 
ν. οζ8. Πΐδο νετὸ Νεμου, Ετγςῖς τηδεῖ, αυοα παες ἀείεττα ἴοοα ἢ- 

πθ] τς Ὡδοοιῃ ΟΠ πο Πδητ, τοπηρ 11Π|, 
{τ χο Ὁ. Ἢ 

στα Δῃῖπιὶ οαὐμ8, οχ- 

νν οόχ. Ἐάτιπ νπᾶπι Ομ |5. θυ1115, οαης ἔοτηνα Ἰπαιιέξας, 
οοπρτοῆπι, ΠΠΌτηαις εχ δὰ Πιίσερις Ἐοοίξειι, ἢ, Αοοϊξοιι, 4ὰΐ 
(τ65 ϑιοϊϊαε ντῦςς5 σοηάιϊάιε, 

958 Παλοις 8) Ἐτγυοεῖς, ἃ 
οὐἷας πιαίτε, επεγα, ἔδτ- 
ναΐαε απ ΡΗοσποάδηηδπῃεϊς 
Ε]ἴᾶο,. ὙΈΤΗΣ ΜΉΝ 

962 σκύλακα) Πἰ απ; Ἐρε- 
(δαι ποπηῖπα, οἱ «Δοοίξεπι 
Ψιγοΐπο αἰθαπι; 401 {65 1Π 
Θιοὶα νερθὲς οοπαάϊάϊε, 56- 
αοῇαπ), ἴσο Λοδίζαπη, Ετυ- 
ἐθπι, εἰ Ἐπεείϊατη. ϑρατγίτς 
Ἀποβῖίδο ἀἰξξα5 οὐἱ ΕἸΚπιμ8:. 
4ποπὶ ἰπ 8.01} 1811. (165 Π8" 
Βεηίεπι σοἰϊε5 αἴᾳις ῥτοὸ- 

δεροίατη., Ἐγγεφηι, εἰ Ετμοϊίσηι, 

τηοηίοσία, αὐάαχιξ νπᾶ οτιΠὶ 
Αἰ ἰὶς Ῥτοϊαπίς Εφείες: νη- 
ἄς Ὑτϊπαοῦῖαβ πππθηῖὶς νἱά6- 
ἴὰγ 4 Ῥοξία νοςατὶ. Η17ο- 
τίαπι. νἱάς ἱπ Ἠαϊσατπας, 
Εο]..25. σοὐάϊοῖς Οτγϑθαὶ, 

969. πάτρας) ϑῃτ) 4118Π|, 
ΠΕπρΡε Ττοΐαη. [ΘοῸ 80- 
ἴδηι Ποῖς προσρόποοονυ ὙΠῸ 
γοῦθο., πᾶπὶ ἐδ πα αθτθιις 
νοίεθα5. ᾿Ἰοφαΐξας ΟαΠαπάέτα, 
ΠἰΠ 4υ1ς τα ξ προξξοποοῖον 

φ6ῃ- 
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1.6 ρουγο ΠΊΕ] Γπιξεαιοτὶς, Ζογιπεῃίδδ, 
“Τουρίαπι ΧΙ ΓΊΙΧΟΥ͂Θ Πρ ΠΠΠῚ, ἀοητη ἄθαθ, 
ΜΜογίοπι Ζιπη} ΟΕ αρ 6ηξ δὲ [6 465 [ο] 1 αγ]15. 

᾿ς Βδλταμ νηαπὶ Οὐ ΠΗ {{π|5, ἰΠπΠπ}}]} αἴ}8 ΘΔ}, 
1,6ο ᾿παηχὶς Ππαυϊας5, οὐ 1114 
ϑϑηῃϊἔοτο ΘΟ ΠΘΓΟΙΪΏΙΠΙ ραΓΙ ΟΕ Π11ΠῚ, 
"“Ττιυπηι ἐππἀαζοτθῖη δὲ σοηἀςοΟΓ ἢ ἸΟΟΟΓΊΙΠῚ: 
Οὐἱ φογηιθη ΑπΟΒ)Ε πηδηιἀποθη5 ΓρῸΡ  Π τη, 
Τὴ ἰητυΐαηι ἀοάποθε ΓΙ Ο] 16 ΠῚ ΠΠαΓΡῚ ΠΟΔΠΊ, 
Τ)ατάαη!5 6Χ ἰοοῖὶβ π481 Δἀπθδξει), 
Ο πιΐογα ϑοροῖζα, οὰἱ ἀδθοόγαπι) ἀδογοίῖς ᾿ 
Ταξξας ΘΥΙ τηαχτηλ5 οἵ ρογρθίαι8 
ΟἹ ραΐίτγι πὶ ἰρηῖθ. 1 ΕΣ 105. σοι] 11, 
Θοῖα ἴδηθ ἐαγγίαπι (δ αοτἤσῃθϑ {πο το 5 
Τηοοῆ δηΐου ἀθρίογδηβ ἃς ἰυρ6Π5, 

ΟῬίὰ ροηηθ5: ΟἸΠη 5418. ΒΟΡΆΪ5 Πἰρτδηι 
Ψοίζοη, ΡΙαΟΌ ΑΓ ΘΗ] τη πξπ85. 

ϑἰτὰ (φασι δας το ἤδη οχϑηιία διε νιΐδηι: 
ἘΡΤΜΕΙ τητοηΐα σοῃγα ἰθγραιπι ἀθοογαθιξ, 

Με. 

ν, οὖς. εἕ αυὶ υσυ Απομιίδς Θἰϊαμ, Εἴγπιοιη, ς Ττοΐα ἴῃ 51- 
οπαπὶ ἀθσριῖ. 

ν. οὔβ8. Ο τηιίοτα ϑοροίζα, 4146 Τασοδίς (ει ρ 6. να τατιοποιη ρατῖδα 
τᾶς. Ὑτοῖᾶθ, αἀςρίον 5 (Οἷα οχ οπιηίθιι5 εἰτι5. ςΟΙ Ομ 5. τὰν- 
τῖσαι ποτ αγαπη ὁπογἤοποηι Ε Θηϊὴθ5 ᾿ποο Άβ τϊ ῬΟΥΡΟΓΟ πι- 
στα νείϊς ᾿ησοάδης, ςοπιῆαας ἸητοηΪΆ.. ἴῃ τπριπουαι 4ιογοῖα" 
γι ψεῖο ΠΏ. ἀοδίδέδτας 

φοπίο: εἰ εηΐ πὶ Προς ρόποια 
δἰοιίαε ντῦθ. Οὐἰποιίξαπι 

᾿ Θτεροῦ, ΝΖ ΔΠ.ΘΠΙΕ5 1 {{Γ8- 
σοράϊα μα σαγπίθη πος ἃ 
ΤΥΘΟΡἤτοπΘ πιαξαδίτις ἴδ: 
ςιρόποιιον μαδοῖ, 

972 πᾶν δὲ λυγοίίαν) Ηοεῖρ- 
πη}, πού Πϊς ΤΥ ορἤτοη ἄς 
νεῆιζα ποι δυῖ ΟΠ Δ η ἀρ ΠῚ 
ψαιοἰπαπίε ἱπάπεϊν, ὨϊΠο- 
τῖα σοηῇτγπγχαί. ἢ} ΤΌ ΕΠ τι 5 
ἘΩ͂Ν. ς, 4. πατγαῖ, δῖςα]ο51}10 

Παθῖέα ἰοσαίος Αἰθοπᾶς ἡ 
Ππ|{ : δο5 δαΐθηι δίσαϊος οε- 
“απο- ξυϊε, Ἐδιδὲ 6 ῬΠπΌοΥ- 
ἀϊάϊ5 ,. ΝΊ. ς. 4. εε Ποάογο 
ϑίσαϊο, 10. ΧΙ. δι 9 5.4: 
οπηπἧπο ϑομγθνε! ποΐαηι δά 
Τ0Π|π| 1. ο. Κ. ᾿ 

076 «κερο:) Ηος. ἀξ νἱτὶς 
πολψε 7. Πιυ]ογεβ. ἐπίπῃ δ 
σομίγα σοπηϑτη ἴπ ̓ πέξῃ ἴοη- 
ἀοραπί ἀρυᾷ Θύᾶεβοος. 

978 
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ΕΣ 

ΤΥΘΟΡΗΚΌΟΝΙς Ὁ. 

Μνήμην πολαιῶν τημελϑσ᾽ ὀδυρμάτων. 
Πολλοὶ δὲ Σῖριν ἄμῷι καὶ Δευταρνίαν 

ΓΑρβραν οἰκήσεσιν, ἔνθα δύσμορος 
Κάλχας, ὀλύνθων Σισυφεὺς εἰνηρίϑμων,. 
Κῶτοι, κάρα μάφιγι γογγύλῃ τυπεὶς, 
Ῥεῤϑροισιν ὠκὺς ἔνϑα μύρεταιε Σίνις, 

ἼΑρδων βαϑέϊαν Χωνίας πωγκληρίαν. 
Τ]όλιν δ᾽ ὁμοίαν Ἰλίῳ δυσδαίμονες 

πὸ 

Δεήμαντες, ἀλιγυνᾶσι Λαζρίαν κόρην 985 
Σάλσπιγγα, δηώσαντες ἐν ναῷ ϑεῶς 
Τοὺς πρόοϑ ἔδεθλον Ξοϑίδος φκηκότας. 
Γλήναις δ᾽ ἀγαλμῶ τοῖς ὠνοωμάκτοις μύσει, 

᾿ Στυγνὴν 
᾿: 

ν, 978. ΜυΪῈ εὔδπὶ το! Πα ποτιπὶ ( Τγοΐαπον μη) ἴθ Ττα]ὰ δα ϑίτῖτι 
τ ογ Τραταγηίαιῃ, ντῦθ5, παδιταῦαητ, νΌϊ] Οὐα ἢ] 45, ᾿ΠΈΘΙΙΧ οαἷςι- 

ἴατου, (νά. ν. 426.) ρίσπο ρους 5 οἰξ; εὐ νΌ] ϑ1η15 ἢ λι15 
ΤΑ }1ᾶ 1. ῬΕ  ΠΊοας, 

978 “Πολλοὶ δὲ) τοϊφαο- 
τη] ΤΥΟΙ ΠΟΙ ΠῚ. ϑίγὶς οἵ 

Πμραξατηΐα, [τα!]86 ντθ 65 ; Ππᾶ- 
τίιπι διτὶ5 ροίϊεα Πολίδον ἀϊ- 
ἔα. ρῖὸ βυσσΐο σαοαφας [- 
ΠΊΓ. ως 

980 Κάλχας) ἀε αὕο {{- 
ΡῬτὰ ἀϊξίαπι ἔα. Μίτὶβ. νε- 
τὸ πιοάϊς ἰογαιοί ἐς μεῖς 
{ὩΠο] 1665, δὲ (οἹ τα διάδ- 
οἷα ΠΥΘΟΡὮΓΟΠΕΠῚ [6 ΠΊΘΓΕ 
τ βιεμοπάϊε. 14 επίπῃ ἔοΐεη- 
ἄυσμι εἰ, (αἰοπαηιὶ ργϑάϊ- 
ἔζαπι υΠὸ' πιογίεπ 'π ἢος 
τεπιρυβ., 40 'π νϑίοπη ἴδ. 
ρου ότοπι ἱποίάογει, νί Οο: 
Ἰορῆοπα δοςίάϊε, απ Ὠϊἴο- 
τία πε ΠΏΠο ΠΥοορἤτοη σερθ- 

ἃ 

᾿ ᾿ 
Ἶ-» 

{, φααῇ ἀΐςογεῖ: (ἢ δη-. 
[επι|, Ροίξαιαπι ἱπίδσίογ ἱπ 
ατῖα γαιοἰπαπάϊ ἄερτγεποη- 
{ας εἰξ,, οοο!ἀπὶ 80 αἰΐψαο 
ξαϊ Πα; ᾳαδηναΐβ 4111 ἀοίοτα 
ΡΕΥΠΗ͂ς ἐγαάαπε; πᾶ φαοά 
αἰ ἀε Ηργοῦϊς ϑεῃοιϊϊαἴϊες, 
Ὁ οο οὐεϊ(ἀπ| (δ᾽ εἰἸαπίσθπι : 
1Ἰά νπάε {ππγίετι, ποίςϊος. 
εχ Ροξίδο σδείξ νεγϊ5 Π181]}. 
[416 (ΟΠ οὶ ροίεοίξ, πεφὰθ 
Δάξδο εχ 4 0418Π2Ὲ ΘΟΥΙΠῚ, 
4υἱ Ηδτοῦ! 9 το ἀείςειρίε- 
τὰπί, ϑερυ ϊοῆταπη (8]- 
σΠδηίὶς. ουΐας εὶς Πί πηεπ- 
[190,. Ποπογαῦππιὶ ἀππιίαχας. 
ξαϊῦ; πᾶπὶ ἀθ βοάειῃ ἀϊςείας 
ἱηΐτα: 

»γ ᾿ 



ΟΑΘΘΑΝΡ ΚΑ. 
͵ὔ 

857 

ἩΜομτογίαπι νϑίθτ πὶ ππέγίθη5 ἰαπηθηξογιηῖν.ς 
Με δἴαμη οἰτοὰ διγίη οἵ ΠΘ αἴ Π]ΔΠ} 

Ασταπὶ Βαδιταϊαηΐ, νι] ἸΠΓΘ ΠΧ 
(Ομ α5, στοίογαηι ΒὙΡΗ1α5 πη] ΓΔ ΓΙΙΠΊ, 
Ἰαοοῖ, οἀροΐ ἤλρθ!]ο ρογουϊαβ γοΐαπάο :- 
ΨΌΙϊ οοἰον ἤγορις ϑ1η15,. 
Ῥγοΐξαπάαστῃ ἰγσγίρᾶης ΟΠοηΙά6 ΓΘρΡΊΟΠΘΠ1:. 
ψτθθηι νογὸ Πηη6η1 ΠΠ10 πλη6 τὶ 
Οοηάθηξοο, «ἄοίογο αἤϊοιθης ΠΑΡ ΓΙ Δ πὶ νιγρὶΠ 6 ΠῚ 
ΤΟΙ οἰπαπηι, ρογάθηϊζροϑα ἰῃ 686 Γθηρίο 
ΧΟ άα5., 401 [6465 Ρα]ὰ5 θη αγδηΐ, 
ἼΤυπι Παίπα ΡαΡ1}}15 ᾿πογθμΕ15. σοπηιθθ δ, 

ΓῚ 

Ῥιγαηὶ 

ν, 984. Ηἰς τοίταν 11, πού τοῖα σοπάδηξος, ΜΙπεοιΔιὴ ναὶ 
ἄς οἤξεηάεδητ, παι άθηι 1π οἰ115 του ρ]ο ΙΟμ 65... νοῖρυο9 ἸποοΪΑ9 

«οοΙάρηζ. Ῥρίᾳ σφας {ζαταα οουϊοβ. οἰλάςτ, οαππι ΤΥΟΙΔηΪ, 
οὐτῃ Οτοζοηϊατῖβ πππέ!], Τοπτπι, (ρΟρΡ γι τάτηθπ ΠΙοτΊη1) 
ταῦ ἐοοάαιη {τάσοτῃ οάφης, νὰ ετδπὶ [Δοο᾽ ἀοΐοπι; Τιοτανοπιπη; 
ἰρίπμι δά ἀγᾶπὶ τε ποιἄατε ἀπ άραηῖ, 

Ὃ δ᾽ αὐσονείων ἄγχὶ Καλ- 

“χιάντος τοίφων 

Δνοὶν οἰδελφοῖν ἅτερος Ψευ 
δηρίων. - ᾿ 

δι γρμίπιη γοσαὶ (Δ) ἢ δη- 
ἴεπι, Πποά, ἱπίζαν δ1Ὑ}0Ρ}], 
41 εἰΐαπη π΄ Ργοπευ πὶ 
νεηΐϊξ, οαἰτάτις σα] οὐ] ἴον, 
οἵ ὑγαάθπθ ποτ. ὙΠεο- 
αὐὐδν ἀν ἐρξίυνον πρὸ 

Πλείονας δ᾽ εἰδοίη δἰολίς Σισύ- 

φό Δ 1 ὡ 
Ὁεγον 445 φαοφας Χοπο- 
μδοπί δι γρμα5. σορποπη!- 
παίας. ἘΕἸαρε πὶ τοίϊαη- 
ἄππι ἀθ ρΡᾳρπο ροίοίξ ἱπίε]- 

- 

[ιρῖ,. φαϑηάοσητάεπι εἴ 4]10 9 
πη] 5. πος πιοάο {υ{τπ1ὲ 
Ηδτγοαϊες,, ναὶ ἄς ἐαϊπλῖπε, 
ἀϊοιίαν εἐπῖτη εἴ γογγυλαάτης 

Τπριΐζοσ. ΟΠοπία ἔπιε ΟΠο- 
Ὧ6 οἸΐπὶ ἀϊξξα ἔαϊ 1τα]ϊ.. ἴε- 
(95 Ηείΐγοἢ. εἰ ϑίδθριι. 
Ἰαχυθ τοῖα ἀρ Αὐιῆοι, 
Χῶνες ΡῬΙῸ χ οἴδνες ἃ ἀοα γ]- 

τὸς ῬΡ, Νιϑθοείο, τεροπίαπὶ 
εἤ. Νοιηϊπῖς οτσΐπεπι 
υϊάαπι 84 Ἠετγομ]οπὶ τεξε- 
γταπί, 4πὶ ααπῸπὶ Αοσνρίϊο- 
ΤᾺΠῚ ἰἰπρπὰ ΟΠοΠ νοσατε- 
ταγ, 'π Πα] ’4πὶ ἀεἰαίι5, ΟΠο- 
Π65 8 ἔς, αποςάδπχ ἀεποπιὶ- 
παποσι, 985 
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Στυγνὴν ᾿Αχομῶν εἰς Ἰαόνας βλάβην.“ - οδό 
Λεῦσσον, φόνον τ᾽ ἔμῴυλον ὠγραύλων λύχων, ᾿ 
Ὅταν ϑανὼν λήταρχος ἱερείοις σκύλαξ, ; 
ΤΙρῶτος κελδινῷ βωμὸν αἱμαξη βρότῳ.. 

-΄ ἼΑλλοι δὲ πρῶνας δυσβάτους “Γυλλησίους, 
Λίνε Θ᾽ ὁλισμίκτοιο δειροαίοιν. ἄκραν, 19} 

᾿᾿Αμαζόνος σύγκληρον ἀρσονταὺὶ πέδον, 
Δέλης γγυνοώπὸς ζεύγλαν ἐνδεδεγμένοι. ἡ 

͵ 

995 

Ἣν χαλκομίτρε 'ϑῆσσαν ὀτρηρῆς κόρης 
“Πλανῆτιν ἄξει κῦμο πρὸς ξένην χϑόνα. 
Ἣς ἐκπνεόσης. λοῖσθον ὀ᾿ῷιϑαλμὸς τυπεὶς,. 

ν᾽ Πιϑη- 

ν. 993. ΑΙἱ, (Ογαροῖ) ἴθ ὙΠοΙΤα Ιαπὶ ἀδξετοηξαγ, ραινίαπι Οείες, 
ΔΙμΔΖΟΙΪΘ, ατι86 ἴῃ ο05 τορηθῦιῖ, ἀπο α6., σαππ ἔδιποα ἢξ 
οὐτηοβίοας, ἀπάϊτο Ὠαΐα5 ἕατο, 

Ηδςς οἱξ "1 Ῥομτμοῆϊςα, σαϊ σαπὶ οςι- ἴῃ ταπὰπῦὶ οοιοῖον. 
α οάπὶ 4 ποτεηλτηῃ ρτοΐεζεα,; 

ἴυτη ἘΠοιῆτϊςς οβοάιῆοι, ἂῦ ΟΠ Ε, οἷπβ αιηαῆσ, πα ἰάοο 
Ὁςεῖα5 ἔυΐο, 

85 ἀλγυνῆσι) Ουδπι 
Ἐπῖπὶ Ττοϊαπὶ 101 ἴῃ 118} 18π| 
τ ηϊΠπηξ, Τοπᾶς5 Ππδ ΔΕἢό- 
τιϊοπίεβ, αὶ ρεΐοτγος {ΠΠ4π| 
οσοπραγὰπε {εάσπη, ἜΧΡΌ]Πε: 
ταμί, δάϊαπαπιίδις Οοίο- 
τϊαῖῖς δὲ ΑΟΒ ἘΠ: ΄υϊαιε ἰπ 
Δΐηοσαας τέρα πι Ὀοηξα- 
σογαηῖ, 6Ὸ5 νηᾶ ὁστη ἔδοοΥ- 
ἀοίε ἐγ ποϊἀαταπε Τρ τῖα 
οἵ ΤΟ δΙιοῖπα σαν ἀϊσάξαγ ΜΙ: 
ποσθᾶ, ἀσουήπταβ. Ῥτο ξυϑὲ- 

δὸς τεροπῸ ξυϑίδας; ΕΧ Ἔπι6π- 
ἀδέϊοης 1. ἈΌτγδ. νἱγὶ νίγα- 
ηὐς ᾿ποῦα ἀοξΠιηΐ, Πᾶπὶ 
Τοι ἔατε ΧΌΓΕΙ ἈΠ πι|5, ἃ 4ὰ 6 
Ἰοποβ. ἀρροὶ! αι Χαίῃϊάδο, 
τοῖϊε Ηείγ εἰ, 

Ὁ 88 οἱνοκνεμιοέκτοις) (ὐἀπέε 5 
δα νεγθιπὶ νογεϊξ: ἡποῦ με η- 
τές, ΘΟΔΙ ρῸΥ σοπαδηϊθητῖι: 
Ρήγας, ἢν. 8. νί ΘρῸ ἱπίογρτε- 
ἴοτ. (πόαν, οαἰμέπαε, 2 Μαὸ 
σαευίοη ἠΗΙΑΉΑΉΙ ΤΈΥΤῈ ἩΟΤ 
Ρο[[εἴ:. ϑ.}γ  Ἰαἰῖες ἱπεαάϊΐ- 
ἰὰς πιΐπιι5 τϑέξθ: οἰδακού- 
Ζαις. ΚἘ., 

᾿ΌΟΘΟ ἔμφυλονν ΟΥδεεΐ εηἷπι 
Οὰπὶ Οτϑοοΐς, πορο Αἰἢ6- 
ηἰδήΐες ἐὰππὶ Ασμταΐς, σοπ- 
ΠΗ ΠῚ οταπί. το ἢαπ)ὶπα 
ΡοΙ εἰ εὐἰαπὶ ργορτίαϊη [,6- 
[το ποηηξη, 4 ἕαποτῖξ 
[λοτ ἤσαϊας δΙα5. ροπὶ. 
λήΐτον φυϊάοῃχ Ηετγοάοῖιι αὉ 

ὙΑΟΝΝ 
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ἘὈϊταῖλ ΔΟΒΙΠΟΓ ΠῚ ἰη Ιοπας οἰ 6 ΠῚ 
ψτάθηβ, οαΘἀθῃ] 416 σΘΠΈ]ΘΙη ἸΠρΡοτΠ) ΔΟΥΘΠΙΙΠΊ, 
Οὐαπάο πιοτγίῃι5 ἤαηηθη, [Δοοτάοίις σαζαἢπι5, 
ῬυΙΠ 5. ΠΙΡΤῸ ογπθηΐαδιξ ἄγϑῃ ἰΔησιίηο. 

ΠΤΑΙΪΗ πιοηΐθβ 1ηθῖοβ ΤῸ] οΠό5, 
ΤΑΆΊ4α 6 ὨγΑΓΙ Πγΐ Πρ ΟΠ} ΡῬΓΟΠΙΟΠΈΟΣ ΠῚ], 
ΑΠΊΆ2ΟΠ15 ΠΑΘΓΘα ΙΓ ΓΙ. ΠῚ ἴθυγαΠ] σοηϊοθηΔεπέ, 
ΘΘΓΌΔ6 ΠΉ] 16 Γ5 ΘΧΟΙρ  Θηΐθ 5. ΠΙΡΊΙΠΊ, 
(υδπι θα! 6 0. οἰηξξαθ 4θη 60 ξαηηθ]4πὶ ἱπηρίσταξ 

ΡΌΘΙΪα 6. 
Εττοηθην ἀποδί. να 1 ΘΧΊΘΓΠ.ΠῚ ΤΟΥΓΑΠῚ: 
ΟἾΠ 5 γ] ΕἸ Ώ}11Π} ΟΧΡΊΓΔΉ 15 ΡΟΓξΟΪ 5 Οσα]ις 

Μον- 

Υ, ΙΟ002. ΠΠ1 νεῖὸ Οἴοξο ἴῃ ἴεᾺ114 νιθοπι, ΟἹδίθα., οοπάβε, οὐιῃρςς 
4τς τορίηδθ, εἱ Γποςοάοητϊεβ, ραεῖτον ΟἹοέαθ νοςαΡυηταγ; 418- 
ΤΠ Ροίἔγδιμηνν. ἀεϊπάς Οτοτζοηίαταθ οςοϊάεηξ, απ β πὶ 
ΠΟΙ ἔπ πλυἶτο (πους, 4υ 1 1Π4 ρυῖαβ. ΠΔΠ]τΟΡ ΘΟΙη, ἐπ 
Ρασία, ΝΙ1111 ΔΠΙΙῸ Ῥτοίήζεγηδί, 

ἈΘμττῖς ρυγἕαπεαμ ἀϊοὶ ἐδ- 
{αίιν. 

993 ἴΑλλοι δὲ) Οταρεὶ.. 
ΤΌΠΟΙ πιοπίος ἔππὲ ἴπ 
ὙΠεΩΔ|14. ΡῬτο οἱλισμίκτοιο 

δοάι σον Ἱερὶε σἑλισμήκτοιο. 

995 ᾿Αμαςζόνος) ΟἸΙεἴεϑ, 
4πᾶθ ἀὐσπι ῬεηΙΠ Πρ απὶ 
Πογᾶπι, 486 Πεῖς ἱτηρίρτα 
Ραεὶΐα νοοδϑίαγ, ΡῈΓ πΊᾶτδ 
4αδογούεξ, ἴῃ Π(4]14π| ἰδῃ,- 
Ρείϊαίε ἀεϊαία, ΟἸ]εΐεπι γι- 
Ὅεπι ςοπάτἠϊε, οαΐως τερίηαε 
᾿ἀοίποορς. οπῆδς ΟἸδῖες πο- 
Ιη0 ἢ, [ἀπ 411 δον αι 

999 Ἧ:) ῬαΠΕΠΘΠΙ6 δα, 
4118Π| εἰΐαπὶ ΡΌΓἘ πιοτίεπι 
ΑΟΒΜΠος. ἀπηδαϊ. Ῥγορει- 
8: 

Οπέτς ΟΣ ατέναταη πτραμὶξ 
σα ἤ οα {γον ολη, 

ῬΊΕΙΣ. οἱ ογει οαπαϊαᾷ 
7όνηνα βμμη, 

Ῥοαυαηνήοίειν ορπουε α 
ὙΠεγΠίθ, φαΐ μεῖς ῥγορίον 
ξογτηδθ τὰν ἐπ ἑ πεπι. Ππι]- 
[ουπλῖὶς νοςσδίσγ, οἷπς οομ- 
ἴὰπὶ εἴϊε ἰφϑίππι, ἱρίστη ος- 
οἰ 41. 

ἸΟΟ2 

- 



ζ΄ 

Ι6ο. 

Πιϑηκομόρφῳ πότμον Αἰτωλῷ φϑόρον 
τεύξει τρώφηκι φοινίῳ τετμημένῳ. 

ΓΥΘΟΡΗΒΚΟΝΙβ 

[9976] 

Κροτωνιῶτοι δ᾽ ἄφξυ πέρσϑσίν πότε 
᾿Αμαζόνος, φϑέρσαντες ἄτρομον κόρην, 

“ 7} οω ΄ ν 

Κλήτην, ἄνωσσαν τῆς ἐπωνύμξ πάτροις. 
Πολλοὶ δὲ πρόοϑεν ὑγοῖίον ἐχ κείνης δὰ 
Δάψεσι πρηνιχϑέντες, ἐὸ ἄτερ πόνων 

ἴοος 

Πύργες διαῤῥαίσεσι Λαυρήτης γόνοι. 

᾿ς Οἱδ' αὖ Τέρεινων, ἔνζδα, μυδοίένει ποτοῖς: 
Ωκίναρος γῆν, Φοῖβον ἐκββράσσων ὕδωρ, 
, ᾽ ΤΟΣ Ὁ . - 

Αλη κατοιίκήσδσι κώμνοντες πικρᾷ. ΤΟΙΟ. 

«τὸν δ᾽ αὖ το δευτερέίο; καλλιφευμοίτων 
Λαβόντα, καὶ πὸν ἐκ Λυκορμοόων “οτῶν 
Στρατηλάτην σῦν, καρτερὸν Γόργης τόκον, 
Πὴῇ μὲν Λίβυσσαν ψάμμον ἀἄξεσι πνοαὶ 
Θρῆσσοαι, ποδωτοὶς ἐμφορόμενοιε λῴοις. 

ἃ 

ν. Ἰοοβ. ΑἸ τυνῇις ρος ἰοηροϑ ὀὕγογος ΔΠΔ ΠῚ Τεαῖϊας ντθςπὶ, Το- 
τίμαμι, δὰ Οοεἴπαγαι θαι ἤτατη, πο ηζ. 

ν. 1011. Νίνρης ροῦτο, ἂς Ὑποας, Δ οοϊ5, ῬΎΙπΠΠΠ} ἃ Βοτεα νεη- 
το ᾽ἢ Πργαιι, ἀοιηάς τὐὐι5 αὶ Δυτο πῃ Ἐρ την ἔςγεπειν, 

τό02 ἀςυ) Οἰείοη. Οὐ 
εἷς νοςαΐ τερίπαμῃ ΟἸεΐεπ, 
ροϊετῖον Γαϊξ 118, 4186 ντ- 
θοπιὶ τοπάϊάϊι, Παυϊάεπι 
οἴαπο5, νῇ ἀϊξοθᾶπι, ὈΪ εἴας 
νιθὶβ τερίπαθ, ΟἸείδο νοσᾶ- 
Βαπίατ. [8668 δ]105 παη- 

εὐραῖ ΟἸτοιοηϊαῦδδ. [λαγα 
οηἷπι Οτοίομὶβ. ν χοῦ ἔμ. 

Τε Τοιῖπα εἱ Οεἶπαγο ἐξ: 
ἅαπι οἴ. Ὑ 

1012 Δαβόντα) ΝΘ απ, 

ΗἩοπιοτι8: 

"-- 

Νιρεὺς ὃς καάλλιςος οἰνὴρ ὑπὸ 
Ἴλιον ἦλθε 

Τῶν ἄλλων Δαναὼν μετ᾽ «αὐ- 

τ μονῦς Πηλείωνα. : 
Αργὰπὶ ἄἀποεπὶ ᾿πτο! τος 
ΤΗοδητοπὶς, Απάταςπιοῃὶϑς 
εἰ Ὅοτσες ἤίϊαπι, ΑΑεἴο! πὶ 
παίίοπο ; εἰ ὃπῖιη [γοοῦ- 
πιιι5 Αοίο δ ἤπθμς. Ρε- 
ἀδία νεϊὰ ἀϊοῖς, φαοά ρεάε 
πο ἄμε ἔμπο πἰθὲμ5 νττῖτη: 
ας [οπάδπἝΓ Ἐξ. εἰσοαπι- 
ἀραπίυγ ; Πᾶπι9ῳ νέ ἱπηυῖξ 

1ῃη- 



ΓΘΆΘΒΑΝΟ ΚΑ, τότ 

᾿ Μοτίθ βηνϊξουτο Ρογηϊοϊούδηι Αβξοϊο 
Αἀΐξογοῖ, μαῖα ογυθηΐᾳ (θέξο.. 
Αἱὐ Ὁγοϊζοηϊδίαθ νγῦ θη, Ρορυϊαδαπέιτ, ϑενδαην 
ΑπιᾶΖοη 5; ἱπέγθρί Δα ̓ ητοτίοξα Υἱτρὶπθ 
ΟἸδίθ, ραίγίαρ ΠΟΡΠΟΙηΪηΐ5, ΤΘΡΊηΔ. 
ΜῈ τὰ πΊθη ῥγία5 ἔδγγαπι ἈΡ 11 πιογάϊ οι. 
Μοτγάθθιπε ργαθοϊρι(αεὶ,. ΠΘ6ῸΘ ΠΏρΡαΠ6 
ΤΌτγτγος ναϊαθαπί [Δ υγο5 ΗΠ]. ᾿ 

ΑἸ ταγίαπι ΓΤ γίηλπ), δὶ Παπηοξξαξ ἀ4υ8 
Τοτγαπι ΟοΙΠαΓ5, ῬΌΓΑΠΩ ΘΕΟΠΊΘΗΒ νη ἀ8Π1, 
Τποοΐϊδηΐ, ΘΥΓΟΓΟ ὅγαι! ἔαρ δῖ. 

Θροσπηάδ5 νογὸ ΡΟ ΟΠ στ 1Π15 ρᾶγέθϑ 
Ἑδγθηΐοη), δἕ οχ ἴΥσογπη 615 ΟΥΓΠΠῚ θη ς 9 
ΤλυοοπῚ ἄρτῖπι, τορυ πὶ Θοτρο5 Π]᾿Π|, 
Νίαπο ἴῃ ἀγθπδᾶπὶ Γ1θγυοδηι ἀποθηξ ἥδίας 
ὙΔγδοΙ,, ρϑάδεϊβ ἱπτιιθξ γ68115, 

Ναης 

΄ξςξ 

γ, ΙΟΤ10. νὍϊ τηϊίοτο ἴῃ Ἰοίνο ἀεσοηῖ μεδείαι. Η Ῥιηάιιπι ἡποκίρα, 
Ῥαγεῖπι δὰ Οτατημπ Ππυταιη, ἐς ορρίάϊπι ῬοΪᾶ5, αιοα σοπά!- 
ἀογης Οοἱοῖι., αὖ Αβοῖα, δὰ ρεεϊβαιθηάος αν οηϑίτας ἃς 
Μεάεαι, φῆι, δὴ βιμλεῃ Π)1Ζοίμτη, 

ἰπίεγργεβ ΑΡο]οπίϊ, τοὶ. σχοι- 
γίακ 9 οἷς ἰσχιυροποιξίτοει ὃ ἱςὸς 

καιτοὶ τοὺς γωνίαις, ̓ πόδας καλᾶ- 

σιν, ἐφεξὴς δὲ τέτων, προπόδας. 
ψιρια5:. ὌΝ 

Κπα οηῖμος ζδοογε ρεοϊθη. -- 
Γασδπὰ5 4αϊηίο : 

-- Εε βεχοπαμῖτα σογηε 

, ΟΡ] φιας ἰαθμο ρεῦο (αν- 
ῥα. --- Ετ οἕζαυο: 

γεῖο ροίαϊς, 

1.108. 

» 

--- 2μὸ πεῖς μεῦῖο ἑαγῦᾳ. 
ο {ἀ τοποῖΐ 
ΟΝοβνα Ἴαϑες, --- 

Οαίμ!Ππς Ρεάθπὶ ῥτῸ ἰρίο 
ΡΙαπία5 νεσ- 

[οτίαπῃ γοσαΐ, νί παρεν Τατ- 
πΘΡ.5 ἀοςμϊξ, νἷν. ἀοϑ- 

᾿ΑσρΥ ΠῚ ροστο {ππὲ 
Ἐρ τί φοραὶ, είτε ϑίθρἢα- 

᾿Ὧο, Ὧ6. ϑ0ῃο Ια Πϊς ἀε] τ 
ἐξαυδίησ. (ετιασηΐα 4110- 
416 Ἐρίτὶ Ῥζοπιοηίοιϊα. 

4. Χο2ο 



-- . ᾿ . 

ν τό: ΟΠ ΨΥΘΟΡΗΚΟΝῚ5 

Πῆ δ᾽ ἐκ Λιβύσσης αὖϑις ἐμπίπτων νότος, 
Εἰς ᾿Αργυρίννας κοι ἹΚεῤοιυνίων γάώπας 

Αξει, βαρεῖ πρησῆρι κυμοώνων ἅλα. »» Ω », Ὁ Ἱ ,. ͵ ν 

'Ἔνϑα πλανήτην λυπρὸν ὀψψοντόι βῴν»υ. 
Λακμωνία πίνοντες Αἰῶντος ῥοῶας. ὯὮ.. 

ῖ 

- 1ο2ὃ τ ὦ 

Κρῶϑις δὲ γείτων, ἡδὲ Μυλάκων ὅρος 
Χῶρος, συνοίκους δέξεται Κόλχων Πόλας, 
᾿Μαςεῆρας ὃς ϑυγατρὸς ἔφειλε βαρὺς 
Αἰδὸς Κορίνθε' τ᾿ ἀρχὸς Εἰδυίας πόσις, 
Τῆὴννυμφωγωνγὸν΄ ἐκικυνηγετῶν τρόπιν, “Ὁ 
ΟἹ πρὸς βοϑέϊ νάσσαντο Διζηρξ πόρῳ. 
Ἄλλοι Μελίτην νῆσον. Οϑρωνδ πέλας 

ΠλαγΑτοὶ κατοικήσεδιν, ἣν πέριξ κλύδων. 
Ἔμπλην Παχύνε Σικανὸς προσμάσσετοι, ἱ 
Τϑ Σισυφεία ποιδὸς ὀχϑηρον. ἄκραν 

΄ 

"- 

. ΤΉΣΑΣ ΤῸ ἄγονον Ἐ; ἂν. ᾿ 

ν. 1.37. ΑἸΠ Μεθ ἱππιΐατη οσσυράθαηι, Ῥαςπνηο οδἠοέξαπι, 
ΝῸΙ οἱξ ργοιποπτουίαμι ν]γ δα πι. ἴῃ 400 ηἶ6 αἷς Ηφουδα, Ὁ 
ρίο οςοἰία, ἴῃ ΤσΠΊΠ115 τουτΊΓ5. μος ςοποῖθρίπην, Ἡδραῖλε. 
'νοίο τοῦ ρ τῶι οχίξειχις, δα Ἠεϊοντμτ βυϊή; ς΄ 

1020 Δακμωνία) 1, ΟΠ ΟΠ 6 
νοςσδίαν Ρίπαάϊ πηοπεῖβ ψετ- 
ἴεκ. ἃ 400 τηὰ]ϊ οὐἰαπίογ 
ἤπο, ἴῃ Πἰ5 Ἀοάθ, 

ἸΟΖΙ γατων) Ἀεδπηῖ. 
Οταϊηϊάοπι ΟΠ πιὰ 1 ἘΠ ο- 
Ποῖος ἴθ Αὐέαφαϊα, Ἡετγοάο- 

οτὺ5 ἴῃ Αςἤαῖα ΡΟὨϊ. ἃ απὸ 
εἴϊαμι 5. ἀὰϊ τῇ Πα} 16 ΒΤ, 

ποπιεη δοοοροτῖξ; 14 ἀποά 
εἴ Ῥαπίαπίαο νϊάεταν, 
Ἰαςες, Ἐῤὶγι ῬορΌ, ἵπ᾿ απ 
ἈΤοτ 5 ἃς ΤΠοα5 οαπὶ [ϊς 

ἨθΙταγαπ ῬοΪδο ᾿ εἴδη) 

ορρίἄμπι εἷξ Ἐρίτῖ, αὐσᾶ 

Μγ- 

' ᾿ Ἡ ΔΟ 
ΟΟ]ςἢὶ, ΝΣ ἈυΧΣ οὰ 
᾿ππεπηεηξ, δα 4ιᾶπι ᾿πῃ6- 
Πιραπάαπι ΑὉ Αςεῖς (ἰς5 ἔπΐξ 
Αδδε νυϑδῖβ ἵπ Ὅσο ἶ46΄, εἶ 

ο ΟΟΈΔΕΗΪ ρτῖποεδρϑ) τη ΗΠ ὅπε- 
ταηῖ, πεὺ δυδθτοπέ ἵπ Ρᾶ- 
{π| τοῦοτε, ἰυχία Ὠϊτε: 
τὰπι Παύίτπὶ οχίγχουτπέ, 
δ 80 δχῇ]ο, φἀοπἑβπὶ σπό- 
λοι Οοἱςἢϊς ἐκ ο5. ποιδηῖ; 
ἀεποπιίπαταπί. (ΑΙ πιὰ- 
ΟΠ 5.,, οἰζαπίο ϑεγαβόπε; ἀδ. 
Οοὶςἢὶς εἰ Ῥοῖϊς δὲς ἐξοὶ- 
ηἰξ: Ὡ ΟΡΑ 

- ᾽ ΚΡ Ὁ Οἱ 

᾿ἀο36 

Ἔσπω- 



“ρΑῤῥνόλλι 

ΝΙὰπὸ εχ ΓΙ ἃ σοπέγα τἀρτιθη5. Αὐδὲ 
Αἀ ΑὙΟΎΤίηο8 ἐξ (ὑοεδυμ θὲ ὙΠ ΠΣ ; 
Ασεῖ, σγᾶμ! νόηξδ ἀρί!η5 τιᾶτο: 
ΜΟΙ ὀγεαίϊοαπη ἀθρθηῖ 1104 ΠῚ ἡπῷ; 

ο  δήποηι! Β΄ δοηξος Αδδμε5 4 .18Π|. 
ΚΟ γΆτΠῖ5 νοτὸ νἱοίπιδ, ἐξ Μυ οαΐη ἤπιθιιὸ 
Αρεγ, δοοοἱᾶς ὀχοῖρίθε ΟοἸομβοξάηι ΡΟ], 
Οιος ΕΡᾺ πε ᾿πφυπξοτϑθ. ἀύγι8.. 
Αθδ6 Οοτ πε 486 ΡΓΠΌΘΡ5, Ἐπάγῖαθ πλαν ει, 
ρόπΠ γα ᾿πΠποβαη5 πα ὀπὶ: ἷ 
Οἱ ᾿αχία ργοξι πάη ὨΣΖθτὶ ΠΠ ΘΠ ηῚ μλϑδανμον, 

ΑἸ Μοἢθηχ Τα] ὰπ| Ἰαχέα ΟΥ̓ ΟΠ ΠῚ 
Ετγοπο5 Θοοραδαπε, ἀυαῇη νπάϊψαο ἢσξετις 
ΘΙ 18 ργόρὲ Ραμ ψηιΠηΊ τρί, 

ϑιγριαι [ΠῚ ρου μα Ῥτοιποῃίο πὶ, 

ἃ θΕΡΟΝ 

᾿ 
᾿ 

ν.  Ἰοήν, Εϊροπον, 48] [αι πῶ ἀπε δῆδι: ΔΌΤΠ, οσοαϊε, ρτὸ- 
ΟἿ ἃ ῬΆΓΓΙΑ, Ἑσπθοςα τ Ποπιυϊοϊᾷαπη Ετίπηγὸ πο ἤηϊζ [η5 
ἴγα ῬαῖΣΙ 151}, ΔΆΠΕΤΕ, ὨΙ 1 ῥοίξ ἈΠῺΪ Ἰηταρ τ ἜΧῚ 1} οοηποσα- 
Β11 ΤὈεῖος ἤπιος ἴῃ αισάδηὶ (ξοραϊο, ΟΧΙΠΙατα 118 Ἰηδίόεε;, δὲ 
ΕΙΣ Ρτγοΐο ἐξ; Οτρτοπίηι τρηθθιτ; 

τῇ ἢ μὲν ἐπ᾿ Ἰλλυρικοῖο. πόρου. 

Ν σχιοίσαντες ἐρετιμοὲ, 

ν Ἂ δὰ παβοὶ ξαν: μ οἱῤμονίηξ 

᾿ ἔφιος. ἡΝ δ 

ΤΥ Ἄρυρον ἐκτιόσαντο, τὸ Σ μὲν 

φυγοΐδων τ τις ἐνίσποι ὁ 

Γροιρκν,, ατοὶς κϑίγων γλῶσσ᾽ 
δνὸ ἡνῈ. πόλας. ; 

Ἀρο!οηῖτο. ἀαοηάε ; Ἶ 
οὲ δ᾽ ἀρ ἐπ  Ἰλλυρικόῖσ, {μἐε- 

λαμβάϑίοι ποταμοῖο, 
 Τύμβος ἔν “Αρμονίῆε, Καδμοιό 

τὲ πύργον ἐδϑιμεαν. 

᾿Ανδρώσιν ἐγχελέεδοιν ἐφὲ: 
«ἰοί, --- 

᾿ς [πλεὶ 

Ἧδπε στϑοπὶ ΡΙηϊὰς. ΟΟἹ- 
οΠΙπαπὶ νυἱάοεαγ. γοσαίθο, 
“ϑροπῇίογαπι πϑιοῖὴ γοοδὲ 
Αὐροπέπι, 488 Μεάρα δε: 
γαῖ αὐάι πὰ, 
᾿ἸΟΖ27 Μελίτη» »ἦσον) Ῥὰ- 

ἐπ γπὸ ̓ δἰεέξαηι, ἃ 4.ὰ Με- 
ςα(6}}} ςεἰοταπεατ; 

ἀπαπαιᾶπι 411 δὰ ΠΙγτῖσαπί 
Μοοπ ἤδπὸ οὐ ἼΠεΠ] το- 
ἔεταπο. Οτητοπας, ἱπίεσ 
ἘΡ τα πὶ οὐ Τα αι ᾿πίαϊα. 

1ο30 Σισυῷοίε) ψιγίς; 
ἀαὶ ΠΕΡῚ Ριορίος Ἡεοεῖ: 

1)»απλ 



Ἅ 

τόᾳ ΙΥΘΟΘΡΗΚΟΝΙ 5. 

᾿Επωνυμόν ποϑ᾽ ὑξέρῳ χρόνῳ γράφων, ᾿ ᾿ 

Κλεινόν ᾽ ἵδρυμα παρϑένε Λογγάτιδος, 

Ἕλωρος ἔνϑα ψυχρὸ ἐκβάλλει ποτόν 
ΠΠαπηοκτόνος Οϑρωνὸν οἰκήσει λύκος, 

“Ὑυλἕ πατρῷα ῥέθρα Κοσκύνθε ποθῶν. 
τος ἐν θαλάσσῃ χοιράδων βεβὸὼς ἔπι 

1025 

Ῥητρᾶς πολίτοις τοὺς φρωτοπλώτξς ἐρέϊ, 

Χέρσδ πατρῴοις, ἃ γοὶρ ἀν Φονὴῆ, ποσὶ 
ψαῦσαι μέγαν πλειῶνα μὴ πεφευγότα,, 
Δίκης ἐάσει τάῤῥοθος Τελφεσία ἸΟ40 
Λάδωνος ἀμφὶ ῥέιϑρα νοίεσα σκύλαξ. 
Ὅϑεν πεφευγὼς ἑρπετῶν δεινὴν μάχην 
Δρακοντομόρῷων εἰς ᾿Αβαντίαν πόλιν 
Πλῴσε;. πέλας δὲ γῆς ̓ Ατιντάνων μολῶν, 

Πράκ- 

᾿ 

ν. 1ο42. 5εὰ ἱπᾶε ἃ ζδγρεπεδυς ρυΐπις, νοπῖος Αθαπάσπι, ΠΙγυῖςοὶ 
ντῦεπι, ἂς ἀεϊπάς Ἰη Ερῖτο, δά ργοπιοπιουίαπη Δ ξειπ ΠΑὈϊτα- 
Ὀϊ, ποὴ ῬΥΙΌΟῺΪ ἃ ΡΟΙγδητῆς Παπιῖπο. 

θ4πὶ Ἰαρι4ἀαίαπι ἱπ [ὈπΊη 119 
τουτῖτ5 ἱπ 9... ἐαϊΠεῖ, 
Ἠδοαΐδ6, ἅπ|8ε ὈΠῚΠ118 ΡΓ86- 
εἴ, ἵεπηρ]ὰπι Ἐχίγαχίς, εἰ 
Ἠξεσῦθδε σεποίδρῃϊαπι; νη- 
ἄς (δέξαι εἰ, νέ ργ5 488ε- 
ἄαπὶ Ῥασηγ πὶ ἃὉ ΨΙγῆς ἀε- 
Ἡοπηπαία ἔπε Ψ]Υ Πδαπὶ 
ΡΓοπιοηϊογί πη, Τ1οπρϑίις 
Βος ἴοςο Ἠδοαίε ἀϊεϊξαϊς 
4αεπιδάπιοάτππι ἔργα ΜΙ- 
Ππεταδ; (Ὁ]οπΐ επΐπη δα δη- 
ἄο Ῥοξίας ἰάεπι εριτπεΐοῃ 
ἀϊμδτῆς ἀϊϊ5 δείγί θυιογε, 

1034 Παπποκτένος) ΕἸΡε- 
ποῖ, 4] δασπὶ ΑΡδπίεπι, 
4πεπὶ νἱάεθαῖ περ σεηΐοτ ἃ 

ἔάπλπϊο ἀποὶ, ἱπιργ θη ος- 
οἷά; πᾶπὶ 'ἱπ γα απ αἶτο- 
ἔῖο Ὀδουϊο, οαΐα δ!ὰπὶ ρΡε-᾿ 
Εἰς, νὲ εἰἴαπη ΤΊΘροΪἜπηι8 
Του πιπίαπι; 408 ἄς οσαυία 
4υσππὶ δχυΐασα σοΟσογΘ ΙΓ, 
Ἐἐχρεάϊτοπὶβ Ττοΐᾶπας (Ὁ- 
᾿οἷὰα ξαϊί, εἴ ἱπάε ἰπ Ερίτυμα 
ἀευοηΐ. ΗοπΊετὰς ἰδπΊεπ 
δὰ Ὑτοϊδῖη Ὁςοϊ πὶ τγααϊΐζ, 
εἴ ἐρ᾿τὰρἢΐαπιὶ Ογδεςαπ,, εἰι- 
ἴὰ δες εἰξ ἱπίοτίρεϊο : ἐπὶ 
Ἔλεφήνορος κειμένας ἐν Τροίῃ- 
Ὁοίονπίῃυβ αἰΐζεν. Ἑσσῖρος 
αἀἰοίίαγς, ἘπὺΡόρφας Ηπαθίις. 

1039 μέγαν πλειῶνα) Ἦος 
ὉὍτβθοὶ γποὸ γοεδο εἐἰπενιαυτί- 

' σιχέ 

δ, δον ορυυο ἡ Ὸ λῶν δον ἔμω,....... 



ΘΑΒΘΑΝ ΕΑ. ᾿ 

Οοσποηιοηίο Ζυοήά4πι ξυςζαγιηι τὰ 4615, 
Ἱποϊ γέα πη 418 ΓοΠηρ πὶ νἱγρίηῖβ Ποηρ ΑΓ 418, 
Ψθὶ ἐγιρι ἀαπὶ Η  οσιβ δἰ ἰοϊξ ἀ4ιδιη. 

Αἱ οςεἰίος Ιπρυς5 Οἐμγοπὰπι (ΘΠ ΘὈ 1, ] 

Ῥγοσυὶ Οοἱουπέμαπι ραίγιπι ἀθἤάθγδηβ Ππιαΐπη1: 
Οὐἱ σορυΐος ἴῃ πλαΓῚ σοηίοθηάθη5, 
Οοπατία οἰαἰθυ5 ἱπάϊοϑέ οἰ αἤεπι ᾿παρογδηξιδ. 
Νίδς δηἰπὶ ποηη οι δι ραάϊθιι5 [ΘΥΓΔΠῚ ΡΘ ΓΙ ΑΠΊ. 
Οοπέϊηρσογα, η]Π ἱπΐορτο δππὸ δχυϊαγιξ, 
Ψιπάοχ ἰαδπιξαα πηδὶ Τ εἰρμιῆα, 
Τ1,λάοη!β Πα δια η5. οἰτοὰ ΒιιπΠΊΘη, οΔηῖ5. 
Ψπάθ, ἔαρίθηβ σγδιθιη ΓΘ υρ θη ΠῚ ΡῈ ΡΠ ΔΠῚ 
Ὀγασοηιξογηιπι)ι. δὰ ΑΡδηςαπι ντ 6 πὶ 
ΝΝαυ ραθΙῖ, οἐ δά ΑπΠηΐαηππὶ [ογγὰπὶ δοσθάθηβ. 

"3 
ἃ 

Υ. 1047. ΑἸἴϊυς, Ῥοδα!γίης, ἔγάῖου ΜΑσΠΔΟΠ15, ἐσχγα. ΑΙ σΠΔπΓ5 1 
Ἰταῖτα οδποταρΐα πὶ (ν. 979--- 981. ποτοταν, ες ΡΟΙ᾽ πιοτίαπὶ 
εἰτι5 ΠΑ. Π1} τηςο146 τη ΡΕ Πδιι5 οὐ πὶς ἀπτε εἰι15 τε Ρ]τιπὶ οἵ!" 
Βαπζο5, ρεῚ ἰοτηπο5 Ὁ 60 οὐ οι ἀςοῖριεης. Ῥαγίτοῦ, ουτῃ ἴξ ̓ π 
Αἰτηδεπο ἤμσν!ο ᾿δτπιοτῖης, επιαὶις ἱπιιοςαγπί, οὐ η 65 1116 οοταπῃ 
ταρῦθοϑ ἔβηαῦϊς. 

σαι. δὲ ἜΧΙ πὶ ἰρίαπι ἐπενι-. 

«υτισμὸν ἀϊςυπί. ϑο]εθαπί 
, Φυζόπ νεΐεγεβ. ἢ 48επ| εἷ- 
οπΐμπι, ἃς ρτγαεςῖραε ρῥγϑρὶπ- 
ἀύοτατι οοὐϊάϊδηΐ, ἀππῦο. 
Ἔχ ἶο πιυ]ιατῖ, 
ἸοΔ40 Τελφεσία) Ατεδάϊςοβ, 

ἃ ΤεΙρμαα, νεθε Ατοβάϊδο : 
εἴασε πος ἘΕτΐπηγἕβ ἜρῖτΠ6- 
ἴοῃ, εᾶπὶ Ἐπὶπιὶ ὙΠεΙρυπὶ 
(ἔς εο5 νοςδᾶὲ Ῥαυίδηΐα5) 
Οεγεγθπι ἀΡΡΕ απ. Αδη- 
εἶα, ν τ Ὀ5 ΠῚγ τ ε(ΑἸτηδπεα κα- 

. τοὶ βαρβα ρικὴν τροπὴν, (ὁ Τα ϑέε- 
Ῥαηο, ἀϊξ:8) Ὁ Αϑαηξθυς, 

Ττοῖΐὰ τεδουπεδας, ςοπάϊία. 
Αὔζαπες Ερίγὶ ρορα]. [ἀπὶ 
ΡῬΙῸ προίκτιν; νῈ] προακτην, 
γε] πλακτὺν (ᾳφαοτγαπι Πα} ] πὶ 
Ρἰδοθῦ ἰερὸ οἐἰκτὴν, ἰάφια 
ἴσιηο ἐμφατικῶς (ᾳαεπιδά- 
τηοάταπὶ οἱ ΡΙαΐαγςοπὰς Αγαὰ- 
ἴο., ῥγϑείδγειπι φασπὶ 86 |1- 
οἰδίαν αὐτὴν) ργὸ ἴϑαςϑάς, 
4.8π| ΗπΊετιῖς ἀκτὴν ἡπεί- 
ροιο ἀἰϊχί(: ᾿ἰσοῖ 14 ϑίερμῃ- 
“πὰ Νετῖςο ἐιθαδέ, (δ, ετι- 
οδάϊ ροῆεα ἀϊῶδε. Ριορε 
Τιευςαάεπι οἱ Αδϑίμππι ρῥτο- 
πιοηίοτίαπι, αγίας Αξϊαϑ 

επὰ- 

τός 

Αρυὰ 

. 



7 

΄ 

Ψ 

᾿ τόδ 
4 

τ Ἡράκτιν παρ αὐτὴν αἰπὺ νίσσεται ΓΝ: “τοάξ, 
τὸ Χαονέτα νὥμα ΤΙσλυάνδες. δόπων. ϑρυτ 

2 “τ- . 

τὺ σοφηποννς 

Ὁ δ᾽ Αὐσονείων ἀγχὶ ̓ Κάλχαντος τάφων. 
Δυοῖν ἀδελφοῖν ἅτερος ψνευδηρίων. ἸΟἾχνς, ἐμ. . 
Ξόνην ἐπ᾿ ὀφέοισιν δυχήσει κόνιν. Ὁ ΠΑΥΦΝΝΣ ἢ Ύν 
Δοροΐς ὃ: μήλων νοῤιβαιογερικωμώνιε ἴδε 10 
Χρήσει χῶϑ ὕπνον πᾶσι γημερτῇ το οἷον οὐ 
ἸΝόσων δ δκέξης τδιυνίοις: κληθήσετοι," εἴ ἐΉ 15 ᾿ ΠΩ 

Ὅταν καυτικμίοάνοντες ᾿Α)εϑοίς, ῥοοῶ, οὐ ΕΝ 
᾿Αρωγὸν μυλησυσν ἀδαιθαν, ἢ ΘΟ : 

,Ὲ ΤΣ 

φλῖν ΡΣ 1 εἰ ΓΣ 
τὰ ὟᾺ. ἱ 

ἥ ᾿ τ ᾿ ΣΕ » 

»ν! 

- 
.-- 
ΒῚ -.- 

ΤΥ ὠὰ 
2) ὈΡΟΟΒΙ Ὡ ᾿ ἢ 

50 

᾿ ᾿. τὸς. ΤΡῚ φισατιο φηφυαηᾶο, Αἰδέῤῥοτλία Ἱκοδεῖ, αἰὰ ἀρήλκοις 
ΔΟΥΌ 5, ΓΔ Π6114Π| [115 Ροίξετι, ΠῚ ιφοτςἀϊτανι 10 1118 ἀεροίξεπι, 

νι 80. 1Πς0]15 ὙΙ ἀεξοάϊεηται, Βίφυς εἰ5, τΑ Πα 8 ΠῚ ψΕΥῈ ΠΊΟΙΤΙ15᾽ 

ψμρδιφεάξ, ἐδιυ μιν 
Τπολυσνθέ ἀποαας τοῇίταο 
ἸΠολυανϑους, Κ-1 Αρο]]οηϊο εἴ 
ΒιΘΡἢ. τῇ φπίηι ῬοΙγδηίηεβ. 
Ὁ Παοηΐδο βηνμαν, ἀε τι ; 
ἥς Δροϊοπίαδ:, 
᾿Ἡμιδαὴς, Φοίϑων πέσεν. ἕς 

μαῖα ἠελίοιο ἷ 

; Δίμνης ἔς. προχοοὶς Πολυοίν- 
ϑέος," ἈῚ ἔτι νῦν περ, 

Ὑραύματος. συἰϑλομένοιο δι 
ΟἸΡΡΝΝΗ' οὐτμόν, ΠῚ 

Ν, ἐμ τῆς Ῥιαδθιοη ϑοία. 
: τ ἀδοῖαϊε, ΑΧρ. 

; ΕἸοτεπίοπι ἱ ἴῃ ΡοΙγαπεηῖὶς. 
᾿δαίαιη, ἀὐλβ βυπξαμΦ' 
ἅϊπιὸ ρῥϑῇϊ 

ὙαΪπεχι εἶδος τρίτος 
ἐχρίγϑς ὀάργέβ, ἮΝ 

, 

ἑ κζοα “ 

ῬΥΙΟ οοοῖῇ γε ταίει αἷα- ΤΕ ἣ ΕῸ 

, 

“Ἰπἢῷἢ Δυνῶ ᾿ ἡ 

" ἘΟ47. Ὁ, ὃ). Ῥοδαϊϊεΐας, 
Ἐταῖεν Μαρηδοπίς, “Ὁ Εὐτν- 

θεν. ς ΑΙ 6 ἘΠῚ 
ἀρ τῶ Ἔν. εν υνς ΑἸ Π4ες, 
οταΐου. ἀἰοε δια, ἢδες 
υϑάῖες, τοῦ το μὲν Τ' μ ἴσων 

ΚΝ ε 

ἡμε σῳ εἰρ, ὑποὶ Ὄχιν “τοῦ. ἐπε ᾿ 

τρὺς ̓ ᾿ τοῦτο, δὲ, “-. ὃ Κώων λός- Ἶ 

γος. πλεύσαντες οἰ 'σ. Κῶ τὴν με- 
βοπὶ σα; οἰκίφζουσί,, τε, αὶ εἰς 
ἤϑη. τρια νος τῇ φύσει τὴς χό- 
βαρ ὅς ἘΝ εἴ Ράμ]ο Ροί: 
ξ ᾿ τὸν Καρικὸν, τόπον, 
ἊΪ Κυίδον τ τὴν τῆς ̓ Αφροδίτη ἱε- 

65» ἀπέλαυσε δέ τι ΓΟ νἄρις 
αύτῶν,. 6 Οαἰομαπεῖς “1ε: 
Ραϊοῖο, ἀἰδιιμ) ὁ Ῥιο 
ὀγχήσμ ϑοα! ρον τηδαι ἐὀγκω- 
σοι, Εἴ ΠΙΟΧ. ΦΈθα. Ῥιθ τύμ- 

βον. 1049 

; 



ῶ ̓πὰ5 Αἰ ταπὶ μαδιεαδίε μροιποη  κκπη. "ἢ 
τ Ομαοηίῖοῖ Ἡπιχίοπϑῃι ΡΟΙν δη 5 ἀθοουρθηβ.. 

ὍΛ. 5Ὶ4.Ν Ὁ Ἀν, 167 

ΓΑ πΠ5 τχίϑ Παϊοα. Οα] ΟΠ πέϊ8. ΓΘρυ]ογα, 
Ηοπογατῖα, ἀπογαπη ἐγαΐγαμ αἰΐογ, 
ῬογδρτίητιΠα [προγ οἵα ΓΙ ΠΝ ἀρρθγοῖ:. 
ἘΠῚ ἐπ Οὐ} 115 Τἀροὲ Βογοῦπ ΟαθαΠΕΙθ 115 
Ἀδάρ ἴῃ Τοπηηὲβ νογὰ σαπέ!!8. ογδοιΐα, 
Μογϑογαααβ, ουγαῖον ἃ Παθηιΐα. νοοσαδίζατν, 
Οαδληάο {6 Βυμπηθέξαπέθ5. ἀ4]8. ΑἸΕΠαοηΐ, 
Αὐἀϊαΐογθιῃ ἱπποσάαηι Αδίουίαριὶ βΠταπα, 

4. νι 

, τα] πλ᾿ ΝΣ ἰαριἀϊθιι5 Παξαρηῖ, ἀϊσοατεϑ [σοῦ : ἘῸ5, νεἶ πεῖ 
Ῥοίζενοβ ᾿)1ουηθάϊθ ἃς Τγάει, σαρ με ἀὐτνΝ τουταιη Ροΐπάς- 

ἕ το; πιῆς ᾿ἰφἸτιν ΘΟΥΙΙτα ΝΟ αητατι (αεδξαέζαι οἵδε. 

τοά9 ξένην ἐπ᾽ ὀςέοισιν ὁγχἡής- 

σεὶ κόνιν) Οὐαπίππι ἐπα! 46 ΠῚ. 
 οῖο, πο! ]ππὶ ρα Οτδξοος 

ες ΨεΓθ απ ὀγχέῳ οσουτεῖς, ργδο- 
τουᾷαλπι ἄπορος ποεῖ ροῦ- 
"δε Ἰοοῖδ, ἡποστιπι. αἰίον εἴ 
ψ. 64. [παΐπς Ροϑηπαίῖβ., Αἷ- 

᾿ξετῦ, 4π6πὶ Πἷς ἰπ πιαπὶθ8 
Παθεπλ118.. Ιη νίγοσαε ἰοοο 

- ροάδχ ὙΠ τοδοτς, ᾿ς Πατία- 
ΕΝ ΠΙΆΙΟΣ, παθεΐ ὀγχήτει, 

τοϊποι ́  ν. 64. ὀχήτσοι; δά 
ἰπίοτιο. Δ [18 πιάπι τῷ γον 
1049. ψξῖο ὀγχήσει; Ῥἰβηϊπι. 
ΠΊ6; ῬΕΙΘΑΠΊΕΠιΙ8. ἀεπῖσας 
γ. 64. ὀγχήσοι», Υ. 1940. Αι- 

μὰ τὸ ὀχήσοι., νἱΕ οἵα εἴ σοη- 
γα πηοσίγσα πη. [{Δ6416 ΟΠῚ 
γναϊραία πα πὶ (Ἐπίαπὶ Μα- 
Ὀεαΐ, 6 εοὐϊοεῖθας ΔΌξΘΠῚ χ- 

προτὶ ΠΙ}1} Βοί!, πορεία. 

ΘΗ ΠΟΡῚΣ τμοτεοτῃ. 

«-" 

εἶο δ ἐοπιεαατας του γΈΠ- 
ἄσπ εἷξ. Ν᾽ πάρ ἴπ ρυϊουὶ ἰο- 
ἐο. 4ὶ ἀεὙποιίε Τιαοάϊσας 
ἀντ ,1ε σου πὶ, ὀκχ ὅσοι" μόρον, 

ἴῃ αἰξε- 
τὸ νϑῖο, ὙὉϊ Οδηΐογο 5ς8}}- 
51. ὀγκώσει νὶ ἀοίαν, Ἵεριε΄ 
(σεγεῖξ εηἷπὶ: σωηημίμηι [2- 

. Ῥεϊεῖς ἐποίεις ο[ΠΠ ὑπ) [18- 
ἐπὶ; ἐαυάθαη τατίαβ ὀκχήσοι 
ἰόσετγες 4υἱα ὀγκώσει ἰοτο πο 
ἃ. “Ἰεδίοης ναϊο ἴα τοοραϊς 
4 4Π| ὀκχ ἥσϑι. ἴῃ 480: ν ΠΙᾺ 15 

πιοῦο {{τίεγα!]ε πηπίδίίοπα 
οΡα ἔμευῖε, ϑεᾷ Βαες [6- 
ξῖῖο ἀπρίϊσεαι, ἰδηίαπι αᾶ- 
πη, Ροίείξ οεπὶπι συεἱ ἄς 
ταπιαϊο ΓΑ] δ ητὶ ΡεῚ Ῥοάα- 
1ἰ1τ1π| οτεζο ἔπτηΐ, νὲ ὄκχ ἡ- 
σϑι κόνιν ΠΣ ἀσρογοῖ, σοίηλοπο- 
δΐΣ τιρηίμην οὐποταράϊο (αἱ- 

σἰαη- 



1 6ᾷ 

᾿Αςοῖσι καὶ ποΐμνοισι πρευμενὴ μολεῖν. 
ΕἸ ἷ ᾿ -“. ΕῚ . ᾿ 

, Ἕται ποτ πρεσβεῦσιν Αἰτωλῶν φάος 

ΤΥΟΘΟΡΗΒΚΟΝΙ5 

τοῦς 

Ἔχε γοηρὸν χοὶ πτωνέχϑις ον Φαοινὲν, ᾿ 
Ὅταν Σαλώγγων γοῶσν Αἰγέσσων 9᾽ ἕδη 
Μολόντες αἰτίζωσι κοιροίνα γύας, 
ἘΕσϑλῆς ὠρέρης πῖαρ ἔγκληρον χιϑονός. 
Τοὺς δ᾽ εἰς ἐρεμνὸν ζῶντας ὠμηφοιὶ τώφον 

Σούο 

Κρύψεσι κοίλοις ἐν μυχοῖς διωασφώγος. “ 
Τοὺς δ᾽ ὠκτέριςον σῆμα Δαυνῖται νεχρῶν 
Στήσδσι χωφῷ τροχμαλῳ κατηρεφὸὲς, 
Χώραν διδόντες, ἣν περ ἔχρηζον λοαβέϊν τούς 
ὙΒ κρατοβρῶτος παιδὸς ὠτρέξε κάπρε. 

Τῶν Ναυβολείων δ᾽ εἰς Τέμεσσαν ἐγγόνων 
ΝΙαῦται καταβλώξεσιν, ἔνϑα Λαμπέτης 

ων» 

Ἵπ7- 

ν, 1οὔγ. ΝΙΌΒΟΙ: Ῥοίΐζετοσθπι, δολσάϊ εἰ Ερίβνορί, ἄσουιπ, (ὁ- 
κ ΟΣ νοηΐίοης Τοπεῖδηι, νιθξπὶ (ΔΙ ΑὈτῖαθ, ἀρὰ Γιαιηβεῖςη, 

᾿ ᾿ 

εἤαπεῖς, νεῖ ἄς Ἰρῆπις Ῥοἄα- 
ἍΠ πιοτίες ἴδ᾽ Ἔχίρεϑαπάα 
δοςῖρῖ, τὰ νέ ὀκχήσει κόνιν Πέἔ 
Ζμ{5 Πενιϑὶς, [ρξίποθὴς ρέγο- 
φγίμμης ρηϊμογοηι, ἱ. 6. {Ὁ 
εὖ ἰαοονίξ, μεϊμίς ἐρ[8 Ῥετε- 
φτίπμς ἤεὲ, δάθοχιια Ρεῦ 
ὁςέα 4υϊάεπι (ΑἸ Πδῃτῖ5 οἵα, 
Ῥοι ξένην αὐ 6 ΠΊ κόνιν ἱρῆας 

ΡοάβΠν]! (νιροίς εχέγαποϊ 
Ποπηϊπὶ5). οἵα σαπὶ ἐππταϊο 
ἱπέθ Πρ απέιτ, ας (Δ ἢ 8π- 
ἐς οἴπθυς ρεῦ {δρυταγαπι. 
δἀϊαποοπᾶάα ἢἤπί. Αἴας 
απο ἱπίοέργείδιοπεπΊ, 4π0- 
Τὶδπὶ οἰΐατη νεγῆ ας [πα {1Π| 
{ἐηπεπίῖϊθυς δἀϊαπαίατ, ἴῃ 

ἣ 

ΡΑτΑρἢγαῖ [ἰαἰἷπα {δσπέις 
{ππ|. (ὐδείεσιιπι ϑ.Πο  ἶα- 
(ἰὸς ᾿πεάϊεις τε. τρίς 
νίἀεέιν ἱπ (επία Ἰοςΐ Παοῆ- 
(α΄, σὰπὶ νυϊραΐαπι {Ππ4 
ὀγχήσει νατίε Θχρ]ςεῖ,, Ρ6Γ 
πλᾳσιοίσοι, ἐπιθήσει) τεϑνήξετοιε, 
400 ρΡοϊεεπιο νεγθο ἱηίοτ- 
Ρτείδιϊοη πὶ πηεαπὶ πη8η18- 
ἤε ἐοπῆσπιαϊ. Κ. 

Ιοξο δορρῶς δὲ μήλων) 
Ῥλατπῖϊ επὶπὶ ἰδουπάμπι 
αυϊεΐεπι δοςὶρίε απ ογδςι- 
ἴα, 4ὰυπιὶ ΟὔἶΠ]}ς ΡΠ δας 
δηΐε (οπιρὶ μπῈ ἤμπε ἀγᾶπὶ Ρο- 
ἄδ! γι ἱπουθατοπέ: ἰδθαθαπὲ 
Ρταείεγοα ἢπ)ὰ] οὔπὶ Ρεςοτῖ- 

ὃυ 



ΘΑΒΘΑΝΌΒΑ. 
ψ.Ὶ 

ΧῈ οἰαἰδυβ νϑηϊδί δὲ συθρῖθαβ ΡΓΟΡΙΓ 5. 
Πς οἱπι ᾿οραίῖ5 Αθίοϊοσι πὶ ἢ 
Τὰν Ἰαϑιοία οἱ ἱπαΐίᾳ. ΠΠποοίοοε, 
Οὐυτη δὰ 88] δηροταπ δὲ ΑπρΘίοΓ ΠῚ ἔογγ ἢ} 
Το αι, ἀοπλπὶ ρϑεϊογίπε ἱαροτα 
Βοηδο 6] τὶβ., νϑοῦ [011 Παργθάϊαγιη. 
ΑΕ ΊΠῸο5 ἴα πἰρταπι γ1105 ΤΘΡΌΪΟΓ πὶ ογ 4665 
ΑΒίοοηάθηξ π᾿ οαπ15. Πίαΐι5. ΔΗΦΊ 5: 
Ἰρῆβηιθ σαγθηβ ΘΧΘΑ115 ὨΔῈΠ11 ΠἸΟΠΤΙΠΊΘΠΕ.ΠΊ 
οιαίιρηΐ, σοῖο ἰαριάππι σαπηα]ο σοπίσξεηπι, 
ἘοριοποπΊ ἀαπίος.. 7 8ηῚ νοΪθθδηΐ, 
ἘΠῚ: ἀΡΓΤῚ ᾿πίγορι 4! Θογα συ ποσί, 

ΝΝΔΌΒΟΙΪΙ ροΐϊξθγογαπῃ πασΐαθ᾽ 
Τδηοἤΐηι γθηϊθηῖ, νὍι Πυαπηροίεϑ5; 

Ι, 5 Η!:Ὁ- 

Ῥτοπιοητουίαπι, εἴ ρτὸ Ῥῃοςοϊάς Οτοίϊοηὶβ Γθρίοποπι ἀοοοϊεθηΐ, 
ἔχασα ραξίιάπι {ππιει ἀφ ἀαηζοϑ. 

Βας ἱπ ΑΙτπᾶεπο δυσΐο, Ἑὰ: 
Αείρυ!α- Ἰετμ πὶ οαυΐα. 

Ρίαβ. οἱἵπι Ερίτς ἀϊςεθαξατ, 
νί εἰ πγεάίςας 4} Π1δεῖ. Εἰὰ5 
ΠΙΐας, Ροάαϊίτί 5. Ψ᾿ 

Ιοδό πρεσβεῦσιν Αἰτωλῶν) 
Ὠϊοπιβδάες, νέ ἔπρτα ἀἶϊχι- 
πιὰ5. ΠΔΌΠΙδΔΕ ἔδσγδα ᾿πΊρτε- 
(αι διοταῖ, πὲ νη 8ΠῚ 
ἔταξεσπη ἔεγγεῖ, ΠΙΠ ΔὉ αἱ:- 
απὸ εἰὰ8 φΈΠΕΠ σο]ογείαγ. 
Μεπογαπε ρίαν ροΥ᾽ αἰ χαοά 
τοπτρὰβ ἴπ ᾿Πασπῖαπὶ Αε(ο , 
εἴ Πετεάιταυῖαπι ἔοσγϑτη τερα- 

 ἰεγαπί. Τυξίπας ἰάπηθῃ 
1᾿ἰο ἀποάδεϊπι! παης ἢΐ- 
Πονίατι ἥς ἐπατγγϑί: : 
ΟΡ ἂν Αρωϊς (Ὀ]οπιε- 

αἷς ἴος11} σοι μἰθηΣος ογαοπία, 

7 

γοἤροΊ [Ὁ ἀοσοροΥ ἄτ:1. ἸΟΟΙΉ:, 
4μ67:}: γΕΡΕΡΊΠ6η1, ῬΟΥΡΟΓΗΟ 
Ρο[ε γος. χο ἱρίτων εἉ 
σαμία μὲῦ ἰοραῖος, {εὖ Ρε]ὲ 
(ΟΊ ΉΩΣΙΟΠ6.) γ (τὶ δὲ 
αὖ Αρηϊε ὑγρόν, (Βταπάτ- 
Ππυπ|) μο έπἰαπεγαη:. δ εεἱ ουδὲ 
Αρπϊὴς οΥ̓αομ 7; ἹΠΟΤΏ1 ΣΝ 
ἡπεεγζεξίος ἰερατος ἱμ υγῦο -Ὁἢ 
ῬΟΙ 1. ρεγρεεμο 1δὲὴ [δοΐοη:. 
μαδίσηνον, ατάπ ἱτα οδζμηζί 
γοίροη[ο, αἱη ὑγϑενι μο[εαε- 
γΉΠ 7. 

ϑαϊδηρὶ εἰ Απρϑεῆ ἤιπέ 
Τια 86 Ροραϊ; ΠΙοτπηεάεθβ 
δαίεπὶ ΠΙῖὰ5. ἔα) Ὑγάεϊ, 
4πεπὶ πεῖς σεγε τ πογπὶ 
νοςαΐῖ, φιοά Μεϊίαπίρρὶ Πο- 
{{|5.. ἃ φὰο φτδαϊίες νυπο- 

τίς 

᾿ 



--- 

ον 

᾿ΕΝ πρηῶνος, εἰς Τηϑὺν κόρας, ἔτ τ 
οἰξ ξηρὸν νένευκεν. ὠντὶ δὲ Κι ρίσσης ὅ ὐχοῦ 
ἹΚροτωνιᾶτιν ἰντίπορϑμον αὐκμδνς 
Βοῶν: οἰροτρεύσασιν δλκοίῳ πτερῷ," πε κε, 

πάτραν Λίλαμαν κἘ ̓Ανεμωρείας Ἡρα 

τὐσΟΡΉ ΟΝ 5 

᾿ ἑν 

ΤΠοϑοῦντες; ᾿Αμφίσσάν τε καὶ κλεινοὶς, "Αβαφ, 
Σητοίέο τλῆμον, σοὶ δὲ “πρὸς “έτραις μόρος ᾿ ΤΟ] 5 

Μῴμνει δυσοίων," ἔνϑα. γυιόχοις πέδαις ΜῊ 
Οἰἴκτιςο ἰμναμεψε θρ ἈνῪ 
᾿Θανῇ, πυρὶ Φλέξασα 

γυιομένη Ἢ 

ἐσποτῶν. φόλον, 

Ἔκβλητον οὐώζεσα Κράθιδος “πέλας 
ὙΤόργοισιν οἰώρημα. φοινίοις. δέμας. , 
᾿Σπιλῶς: δ᾽ ἐκείνη σὴς φΦεῤώνυμος τύχης 
Πόντον προσαυγαζεσα ᾧ Φημιοϑήσεται. 

Οἱ δ᾽ αὖ Πελασγῷν ἄμφὶ Μέμβλητος ᾧ ῥοοὶς,΄ 
ἸΝῆσόν τε Κερνεῶτιν ἐκπεπλωκότες, 

ἈΠῈ Ξ πόρον Τυρσηνὸν ἐν ἀαρῥανε: ᾿ τοῦδ 

ἰ...2 

γ. 1ο7ῷ. Τῃ Ῥεὴπγῖς τ ἢ ο 

Δίνα;- 

-’ 

τθα, τρυίίον Τιοίαπα, σΑρευ8, ἱπέεν, 

1Οο8ο ΄ 

"“ 

ἸΙΧ πλοὺβ ᾿ἰπιροπάξτ, αὶ 86, φυία Ῥοτταοία Ἰδχότο ̓ οἰαίειι, 

ταῖαβ ΠΌΡΕ σρτε γα πι ἴῃ 
61]. ὙΠεΡᾶπο γογασῖς,. γί 
Ε(Ε ἀρτά ἱγαρῖςοϑ, 

Ιού7 Τῶν Ναυβολά 5 
ΘΠ 6611 εἰ ΕρίΠτορηΐ,, 
φαπὶ Ῥῃοοεπῆππι, φαΐ τὴ 
Ὑτοΐαπι ρετίθγαπέ, Τοπιοία 
Οἰαθτίας εἴθίίας οἵ, 4ααιπα. 
“δΔηίεα Ταπιαίΐαπα νος. 
Η!ρροπίαπι [{8}146 πΊοΠ5. 
(είογαπη πῃ Τ ἐπιείϊπι εἰ πὶ 
ὙΙγίϊες δθογγδαϊε: ςυϊαδτεὶ 

εἰβοιίάπη Ι ἀοίκεϊοῖι Ῥαυΐδη, 
Εἰΐας. β. 

ἀκρώνοδι ἰπ Ῥηοεΐάε. 
ἠμϑνς 4ύοαας ἰΑποπιογεᾶ, 

ἕ ΑπρμϊΠα, ΛΑθας, Ῥμοοϊαὶς 

ντθ 65, 

1ο7ς Συταία) Ηδος πστ΄ 
ἴεν ἕως Ὑτοίαπα, αμδε. 
4αππὶ ἱπ εχ  ἶαπὶ αθάποοτα- 
ἴαγ, εἰ ἴζοῦ ἰοπρίας ΕΟ .α 

-ν 

Ἶ 

δ 
Α 
ΥΣ 

ΕΣ 

ἔξττεξ, πᾶμεβ Ὑτοϊαποταπιυ 
αὐτο 2 ] 

ΨΆΨΆ , 

ἊΝ". ὦ 

«ἢ 
(,: 



ὙΘΆΒΘΑΝΌΚΑ, 
- ἘΠΊΡΡΡΏΙ πιο ὶβ βἴβογυμν ἀΠΡ νυνὶ ῥο ν ΚΑ 
ἄπ ππᾶγο νογρς: οἵ ργο Οὐ ἴα5. ἰϑσηλίηῖ5. 

Οτοξοηΐατη ορροπίδῃν, ὀσγαα. 
Θφιἰοἀ ΓΙ 6 θόοῦπι ἀταθαης ἄρωμα, τυ 

Ῥαΐγίαη) 1.1 6αη}] οὲ Απϑηλοσθδα γι 

᾿ Ῥρθάοταπίοβ, Απιρμ αι δὲ φοἰοθτοα ΑΒδ5. 
ΟΓΙΒΙ νόγο, τἡϊδγα ϑρίαθα,, ΠΊΘΓ8. δ ροίγαϑ 
ἘΠΈΘ ΙΧ ἱπηρδπάοξ," ὙὉ1. ἐυπασίθα8. ἀδῳ ἀηρθα ἣ 
Αομποὶς ἀοἰραΐα ΤΠ ΈΓΓΙΠΘ.. β 

Μοσγίογίβ, οοιηθυίζα ἀπ ΠΟΓΊλην υὐλίωτς 
Ἐχροίεππι ἰπρθη8 ργορα Ογδίμιάθηα. 
Οὐοτγραβ., νυἰτζογιθ5. ογσαθηξ5. ξαροηζαμλ,. 
ϑοοραί ας {θαι 1116. πλατϑ Γροξξδῃβ.. 
Τυὰρ οοσθουηῃῖβ. οσίαῃαδ, ὨυηΠραρ δ ξαΓ. 
ἫΝ γα ἀοηίαθ Ῥρ]αβσὶ οἰτοα ὙΜΘμΡ]εεἰς γαΐα, 
ἘΛ τηΓὰ]απὶ Οοτἤοδηι Θηδαϊβ ηΓθ8, 
ΜΉ τα τηᾶτο “Υτγβθηυια πὶ [μπηεεϊλϑ. 

εὐ ἵ- 

ἀοπιϊηϑτιιι ΠΟΥ ΠΡΗΒΕΕΥΥΤΙ χὰ ὈΑΉΩῚ δυμάθη 1π ΟἿἼ1-. 
ςοπὶ ἀξξα, 4 ΝΌΪτΟΣΙθ1}5 ἰαρεταθεῶσι, ει ἃ τε (σρυίωδ᾽ Ἰς πο- 
16 δοορίοῖ. 

᾿Υ͂, 1052. ΑἸ ἀεφηίαις ἡ δα Θοιβφμιη πϑυϊφφητεδ, ἰ 1πς. 
οαπία ςοηβάςθιπι. 

Τὰ ̓ Ογαιβίδοπι εέ θα 
τη}, Τα] δ 6 Βαπῖος, ςοπι-. 

'Βυίπα, Θυα γε οορπίτα Ττο- 

τιῖβ Οογῆοδπι οὔξ, ἵρποτᾶς, 
ΠΙΘΠ10. [δ πη ο.5 ΘὙ14π| [{4|146. 
Βυυϊας 4 ἰαχία Ογοίοπεια,. 

οἴδηὶ ἐρίαπι δὰ ταρεπὶ φπδῃ- ἢ 
φδιη., 4886 ἱπάς δεῖθβα αἰἷ- 
ἕξ, νὲ δἰ τεσίο ἱρίᾳ ΘΕΙΔΘΌΠΊ, 
οὐαὶ δἰπχεγαηξ. 

1083 Μέμβλητοςν, δῖα 6. 

βυυη, Οὐιδηι πεῖς Καὶ ερνεῶτω 
γῆσον γοσδί, γσορἤνοῃ,, 68- 
ἄοπ γἱάεεξαν, 4886 Κύρνος ἀΪ- 

"εἴξας; απϑηρ ἀαϊάςπι, [και]- 
Ὧ:1 

ἀἰὐδϑν Κι αὲ τὰς μὲν) ἘρΠ]ο- 
5015 ἐμαπιοιαίοηΐς Οἴαθοο- 
ΠῚ. 4] Ρογεοτα ΨΕ6] ρετῖς: 
γαηΐ, γε] ἄϊα ναραῖ! Πληΐ, δὲ 
ΠΟΙ85 ἀεδαχοραπὲ φο]οηΐαο;, 
Ηΐπο αὐ ο05 ἀγαπῇς, 4 ἴα 
ΡαἰυαΠΊ τοαονῇ, ἱπάϊσπα 
᾿ς εκοερι. τ ρων 

ν, ΟΣΘΟΙ 



οὔΑνοςον οὐάώζοντας ἕξσιν τύχην, 
Ἐμῶὼν ἕκατι δυσγάώμων ῥυςαγμώτων. Ὁ 
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Δίνοεσιν, οἰκήσεσι Λευκωνῷν πλάκας. 
Καὶ τοὺς μὲν ἄλγη ποικίλοι τε συμφοραὶ 

᾿ς Οὐδ᾽ οἱ χρόνῳ μολόντες ὠἀσπαςῶς δόμες, τοθο 
Εὐκτοῖον ἐκλάμψεσι ϑυμώτων σέλας, 
Χάριν τίνοντες Κερδύλῳ Λαρυνϑίῳ: 
Τοιοῶςδ᾽ ἐχῖνος μηχανοΐς οἰκοφϑορῶν, 
Παρββκολίξεε τοὺς ὠλεκτόρων πικρὸς 
Στεγανόμους ὄρνιϑας. δὲ ναυφώγοι Ιορς 
Λήξεσι πένϑες δυσμενεῖς Φρυκτωρίαι, ρῷ 
Πτόρϑε διαῤῥαιοθέντος, ὃν νεοσκαφὲς. 6 ἢ 
Κρύψει ποτ᾽ ἐν κλήροισι Μηϑύμνης ςέγος. ἃ 

ν. 1087. Ἐπ Πα5 φυϊάθηη δογυπιπας, ταριοηΐβ πιεᾶς σαι ἢαΡε- 
Ι 

ν. τορο. 
Ἰαφταιιπτατν, 

ὑπε, 4 ἀοιητπ Ρ᾽Δηθ Ποη τα θγτθ ταν. 
δρᾷ πος 1111. 411 ἀοπιηῖ νεηοτῖης, δἀπιοάσπι ρτορτοτεᾶ 

Ναη ΝΙυρ 5, ραττπι αγδεσούθπι νχουῖθὰς, 
., πη] αἀυϊίονοβ ργοσυγαθὶζς (ν, 384---387.) Ραττίτη ἔλςοθ5 ἰδά- 

ἔζιῖςε5 ἀς Οδρἤάτεο πιοηΐς, δά Βεγάφηἀα5. ξογιπὶ Ὠδι165, [ι- 
οἰρεηάει,, 

μὴν ᾿ 

ΙΟΘῚ εὐκτοίον σέλας) 956}- 
ας εἴ: ποῦ (πογ βεαϑὼηε 
ὕγο γραϊτη, σοπίεαθποῃς ρτὸ 
απίεοράεπίε: ποῖ γοολθηησ. 
Ἐκλαάμπο ἢ. 1. ραιϊο ᾿πὰῇ- 
ἰαιίας Ροπίξαν αδῥέμδ, Ῥτὸ 
ἰμοοῦο ζαοίθηε, ἱ. 6. ἀσςοηοίοηε 
σέλας ϑυμάτων, ἱ. 6. 'β᾽ΠΕΠῚ, 
400 νἱξλίπηδε 'π εὶς σοπηθα- 
γυπίαγ, δας φαο ἴπυγα δάο: 
ἰεπέαγ. Κ. 

1092 Κερδύλῳ) Τουΐ, «αὶ 
ἃ ἴὰαοτο ἢς ἀεποπηϊπαίιτις νἱ- 
ἀείυτ, νἱ αὉ νγθε 1 αγΥπ- 
τὰ. Οὐπ ςξοἢΐπο ςοπι- 

Ρᾶταξὲ ΝΙδυρ πὶ, ΡΓορίου. 
᾿αἰταξίαπι, ἀθ εἰ (θοῃπὶ5 
ἀϊχίπιιις. ΘΙ πᾶ5 ἀϊεἰε νχο- 
τες Οτδεσοταπι, Ττοἑδπὶ 
ρτοξδβξοσα πη. Ναυϊπογας 
ἔαςε5 ἱπίρ Πἰοὶξ θαβ, 4085 ἀ6 
Οϑρμάτεο τὐοπίς {πρεπάο- 
ταὶ ΝΝδαρΡ ᾳ5. Καπιὰπὶ νὸ- 
οδι Ρᾳἰαπηεάοπι, ἀο]}ς ΝῚν ΠΠ9 

ἱπιονξβέξαπι, εἴ πὶ Γερείγπιο 
πο, πγοηίε Μείμυτηη860, {8-: 
Ραϊζαπι. 

“ 

΄τορό λήξεσι πένϑες) Ρτου 
Ρεΐα ἰμσεγε αἰοβηθης, (εὰ 
Ρϑμ]ο ἱπίο!οπείϊας ἃς ἀυτῖαϑ 

αἔξε, 

ἩΕΝ 

ε 

ἣ 
3 
ᾧ 

Ἷ 
-" 

ἔ 



᾿ 

ΘΟΑΒΒΘΑΝΡΚΑ, 113 
Ψοτγίιοἶδις Γισαπογιπὶ ἐθποθυπέ ἀγυ. 
Αἴφιιθ 1105 φυϊάθηη ἰαθοτθβ δὲ οαἰδπηαίδβ γαγῖ6 
ἨἩΔΡοδαπί, ἰγτοάποθπι ᾿πρϑηΐθ5 ξογ 1Π8Π} 
1 6 1οἰ πὶ ποίἴγαγὰπι γὰρ ]οηπη1 οδαα. 

το δρᾶ πθο 40] ἰαηᾶοπὶ ΤΉΝ γϑηθγιηΐ ἰπθρθη- 
[65,.. ᾿ ἡ. 

Μοίτπιαπ ᾿πσοδαηξ οἰ νον μὲ ἴαθατ,. 
ταῖίαπη ρογίοιιθπίος Οθγάν]δθ 1 γυπίῃῖο. ἢ 
ΑΙ Β5 Θοξμίητ5 ἔγαπάιθ5 ἀοπλος ροσάθηῃς 
Ὑταηϑιθγίαβ ἀροῖ Ὡοθτθαβ ΒΆΠ γι, 
Τοξιπογας ΒΆΠΠΩΔ8: ὨΘ4Ὲ6 ΠδΕΪΠΟΓΑΘ 
Α Ἰυξξα εοἤαδυηέ ἰπ᾿τηῖοαα ἴδς 65, 

Ἷ 

“Ιητογξαξξο σγαπιο, 46 πὶ τθοθῃ5 ΘΕΟΠ ΠῚ 
οὙΕροῖ φαοπάδηι ἴῃ ἀρτὶϑ ΜειμγπΊηᾶε τοξξαπη. 

ὃ Μῃηις 

ν. 1697. Ῥτορίοτοα, φυοά δ] πὶ εἴὰ9, ῬΑΙαπιεάεπι, ἵπ ̓ ηΓ14 1,6ς- 
Ὀο {ερυΐταπι, ἀο] οἵδ ἱπτεγεπιενιητς, 

ν. τορ9. “φανιεηεοη οοίμπην. ς. ἴῃ αΪπ6Ὸ ποπ ροζοιῖς τα πίοατη ἴῃ - 
ἄνοτε, α08Π| Εἰ ΟἸγιδουπηοίξνα. ἄἀ4θιτ.. ες πᾶς Πδα ΤΠ ΔΠΊΠΠ, 
πος ΟΟΙ οχίτατη Παρ ςΌῖς ; αυΐπ, οὐπὶ ππγο θεὶς ἴῃ Ῥαϊπειπι; 

αξίϊηο Ῥουϊτας ρτὸ ἐμέ 
εἤεογο, ἷ. 6. ποθ οἰεἴίποης 
αγαέοος ἰᾳοίεγε, ἰΐσαμθ ἰῃ- 
ξΐμη;. αὔξενε. Ε. ᾿ 

τορ9 Ὁ. μὲν γοὶρ) ψ: 
πιο πιποῆ. ἴβ Μυοοπᾶς τό- 
νετίας, αὖ νχούθ ἔα ᾿πίου- 
εξας, [ἀπηία ἴπ θαΐπεο τὰ- 
πἷςα, 486 πες το] πες 
ἼΔΠῸῸΌΠῚ ΟΧ [5 
ἩοπΊοτο ἱπ πιοπίᾳ οςοϊ πὰ 

 ἐγαάϊί οἷς βοῦν ἐπὶ φάτνῃ. ὉΠ 

Παδετεί.. 

μυλ κδος ἔλοϊξ Ἀεΐξῃν- 
Ἰὰς Ευππηεπίἀϊθυ5. 6 θ4]- 
ποΙς νϑίθεαπι πᾶθς Ατίοσπι- 
ἀοζυιδ: ποαίλοιι μὲν οἰκὸς δινόζα πονὴ- 
τ τοὶ βαλανδια" ἐπεὶ μὴ συνε- 
χῶς ἔλούοντο οἱ ̓ ἄνϑρωποι, οἶλλ᾽ 

ἢ ἢ πόλεμον λατοιςρεψοίμενοι ὴ 
ῥέυτήα παυσαΐμενοι φόνου. ἥν 

γοὶρ αὐτοῖς ὑπόμνημα πόνου ̓  
πολέμου τὸ βαλανέϊον, καὶ αὐτὸ 

τὸ λέεοθ ον. 

ΖΙΟ4 



κ .- 

τ ὗ ἃ δΡΗ ΚΟ ΝῚς 

γδρ ὀἐμφὶ χύϊτχα ΓΝ οὐσξόδοις “ αν ἢ 

δὺς οαὐχενιδῆρός βρόχε 
᾿ Ἐν ἐμφιβχήξρῳ συντεταιρ ὀἰνω βέγος 

ΠΡ 

ττόδ 

Τυζφλοῶς ματεύδει εεσ! ἐρλανοιο μος. ποῖ 

 Ζητῶν ἡ τὴ 

Θερμὴν δ᾽ ὑπαὶ λϑτρῶνος᾽ ̓ὠρνεύων φέγην, : 
; βὐβῆναι κα] κύπελλον. ἐγκάξ ῳ ῥανέϊ,. ἤα᾽ δὐρ 

Γυπεὶς σγέπορνῳ κόγχον εὐθήχκτῳ μέσον. ἃ ΙΟΆ 
Οἰκτρῶ δὲ πέμφιξ Ταίναρον ἱπτερύξετοι, ὡμὼ, 
Λυπροὶν᾽ λεαίνης εἰσιδᾷσ᾽ οἴκθρίαν. ὦ ἈΘΑΤῊΣ 
Ἔγω δὲ δροίτης ἄγχι. κείδομοαε, πέδῳ, ἜΣ ἰ 
Χαλυβδικῷ: κνῶδοντι συντεϑ 

" 

ραυσμένη, ἢ τ 

»οἙν. 

Ἔπα μὲ, πεύκης πρέμνον, ἢ τύπος δρυὸς ὑττὸ ἣ 
' ᾿ ὙΦ τς . ἀ ΡῪΡ ἣ 4) ἔ 

σις 

Ὅπωῤ 

εἅ (Ἰρίπιι {εουῃ πὰ μΕξ 5. δίας νὰ φοτεῦτο ἤιο νάϊα αὐπηητία 
᾿ σομίροῦραῦ. 

Ψ, ΤἸΙῸδ. Ααμμα οἷτι9 πλϊίοτα «ἁ οὐη λόγοι νοηϊοῖ, ἴοξ {ἘΠ} | Δ «0 νχοῖς 
Ῥειροιί, 

1104 κύπελλον ἐγκοίρω ῥα- 
γ8) ὉρΝ ἀρ όϊ δῆ εἶπες 
οὐπὶ 8. γε 15. νου Ὀἰγ- 
(Δεπιποῖνας ἀρϑά. Ἀείςμγς, 
ΟἼσῖ πὶ Αράπιοπηηι Υ. Ἐ386᾽ 
-- τό: νϑὶ ἰρίῃ παιταῖ 

ο ζδδιαθαπάα, αυοπιοᾶο, πιᾶ- 
τἰταπὶ. ὀςοϊδεντε: 
᾿Οὔνω δ᾽ ἔπραξα (ὖ τάδ᾽ ̓ 

, ᾿οἰρνήύσομοιν, 
Ως μήτε  Φεύγαν, ἡ μήτ᾽ νὰ 

ἡεάϑὰς μόρῦγ. ὁ 
νὰ πδιρον, εἰμ ίβληλ οὐ, ὁ ΠΣ 

το ἀν 
Περιειχίζα,, λδτόν, κυρ 

κακό! ν, 

᾿Πκίῳ. δὲ ψεὶν δ καὶ  δυοῦ εἶ ͵ 

μώγμασιν 

Μεϑήῆχεν αὐτῷ χῶλα- γαὶ 

πεπτωκίέτι ἐ 
Νὰ ͵ 

"- 

τιν ἜΝ τῇ ; κατὰ , 
χὸ ογὸς. Ἄ 

Αὔἴδε νεκρῶν σωτῆρος εὐκταίανν 

1.514} χάξινν ; Ε. 

ΟἼΤΟΝ Ταίναρον) ᾿ὰ ἰηβεῖος, 
410 ἔδιξ οχ Τάσπαγο νῖϑ, 
1, ϑθΠδπὶ ἀϊεῖε. Οἰγίβεπιπε- 
ἤγαπι. 
τ 8. ἀπχηρ βαυΐίοτ ῇς 

Οππαπαάτὰ ἀρυά Αδίμυ απ 
Ι. ς, ν. 1267. Οἰγίαεπιπε: 
{γα λέοαναν δίπαν, συγκοιμω- 

ΜΛ ἡ" (. ε. Αεξὶ 
ἀδα! ον. ἀραῖος, Ἐ. 

τοῦ Ἐγὼ δὴ αβαυδτα, Ἵ 
ὁπ ΠΊ ἔπτα! οαπὶ Αραπιὸ πὶ 
ΠΟΠΕ, οὐὴ Ὁ ΑΙδδὸ ἐῆδα ὦ 
βιοταῦ, ἴῃ δαϊπδος, ἕαπαιαπὶ 
Ροῆοχ οἵξ' ἕο, Ἐοάειὴ 
ἀποσυδ ἤϊοδδ ρα Αὐξηγο 

ἴττ τὰ 

Λ 



᾿ὉΛΒΘΑΝΡ ΚΑ, ᾿ 

ψαὺς Φαίάριη ἰη. ἰλιδογὶϑ ΠΟΤ ΘΥΒ ἘΣ ΠΤ 
ΤΆ4Ό6: ΘΟ] Πατὶς 4υδο ΘΒ ν]88, 
Πρ οἴξας 10 Θυογτίοαο. ; 

τραπίδυο ἐβιληνδαρος (αἴαταθι, 
Ζαθίθηϑ ΟΡΘΥΙ ΘΗ 1, 

Οδθοῖβ᾽ ᾿ππ6 ρα δ 
Οαἰάσηι ῥοῖτο δαϊποὶ. 

᾿ 
ἐ 

Οοτι ήδη 6. Ἐρθγουίμμ, ἀτίραθις οογοῦτο, 
Ῥογοιηι5 ἀουΐζα δου Γθλτη ΠῚ οαραΐ τηθάϊατ; 
Ταπι απἰπηα πλιίθτα, «ΓΑθηδγαηι νο 10, 
Αοοσθαπι ᾿οαθηδθ δχροεΐα ΦοΙἸἸΘ 1 1}1.. 
Ἐρο αυΐθηι τὐἰχέα Ἰάδέσηι. ἴῃ ἴοἱο. ἴδροδο. 
ΟΠαἰϊγθ  ξο. γυ]ηθταίᾶ οηΐδ: 

- 

δἰ φαίάθῃ) ΠΕ, ΟΘα. ΡΙΠ9 ἰσυποῦπι; φιδγούσιθς 
ΕΑΝ, ἜΣ 

ἝἜτοπς: 

ΐ; αἰδῇ, Ἔσο ἡἰπηνθν τρῷ ἴθι 4ςπὶ ἔοι το ἄπι] τρποαδον. ΝΙΔΠῚ τοῦ 
11 νίρονὰ (Οἱ γέαοιλης να) νεῖ αεὶ 11 Παῖον αὐθούοη., αἰ λοετας 
δίς, οἵ οό!πτπ τήθαπὶ ςαἸοᾶη5, ν᾽ αἰ ξἊ πὶ ΓΠΆτη ἜΠΟΣ ἴῃ πὶς 
τηίοπτο, αααῇ ἀϑἈ μονα. ὯΟΙ σΑρΌ 4 ἴῃ). ᾿ 

[πὶ ἄς πιοτίδ {πῶ νεῖ πᾶ- 
τς Οαῇαπάτα, εἴ ἢς αἷξ 1η- 
ες [νὰ τ ον ΜΡ 

Ἐμοὶ δὲ μέμνϑι. σχισμὸν ομ- 
φΦύήκει ορί. 

Τ1Ὲ0 Ἐπεί με) Θύδε μεῖς. 
ει 1 ἴῃ Οτάθοο ςοπιέχία ἰο- 
ἀμοπαϊ, ἴουτπηα, φέπιϊηα εξ 
1}} Ἑυτὶρίαϊς ΑἸοεΙδε.. 

Ἔν τοᾶσιν αὐτοὺς γοΐρ μ᾿ ̓ἐπὶ- 

τς ὄκήψψῳ κέδροις. ι΄, 

Σοὶ τοίσδε ὅβίνοι ἐλ ΤΕ 

εἷ τογαπι: “. 

Πώλες σιδήρῳ τέμνετ᾽ ἘΠῚ 

νῶν ῷο 7 βην- 

᾿ 

Νες ἀἰοτοραῦ πα, φιοά, 
εχίγοπιῖς Ττοδά δι ἰερτεας, 

μέλας γοΐρ σ᾽ ὀύσσε ̓ χατακαλύψε 

ϑοίνατος : ἧς οπΐπὶ ἤσπς ἰο- 
οαπὶ ταϊἰξαῖτηβ.. ΝοηῸΘ 
ἱοποίππι εἰ Ηδιπειὶ ἢ 6 πιϊ- 
(ἰοβίαπι : ΩΝ 

ἴποϊόν δὲ ἔπος φύγεν. ἕρκος 

ὀδόντων. 

ὌΝεν ἀυοάαε ὙΙτρῖ- 
ας: ἀνὰ 

πε ἠδ 16 τά ζὠμναι γ14- 
ΤΕΥ 

Ῥγοάηχι: --- 4πεπὶ “10: 
οὐπι Ρεγϑοσίαπε ΠΤ ΕΝ 

1114 Δρακαινα διψοὶ) 
ΟἸγιδεπηποῆτνα, ἄς 4ὰ8 ἤἢς 
οδάεπὶ ἀρυά Ἄλον ἢ Ἧι 

“ 



νΝ ᾽ ᾽ ἱ ἐσῖν ᾿ 
πα τε βαρ, αγόν ἧς νὰ, ἔς ἸΜΗΩ͂ΣΣ 

. 

ξ΄ 

Γ 

Βοῶσα Ὑ ΑΣε μρητρτος Ή ΤῊ ΥἹ 
Θεύσω κατ᾽ ἔχνος ἡνεμωμενὴ “ ζ,! ἸΗΝΟΣ 
Σηίμνεοδτα ΤΣ καςεύων Φό 

᾿ Ἐμὸς δ᾽ κοίτης, γμυῖδος ἴ-- 
Ζεὺς Σπαρτιάταις φἡμύλοις κλ ἯΡῚ τς 

᾿ 4 ἐ 
5 Τιμοὶς 

γ. 1118. Ἰτάφιια ςοἸ στοῦ ἀῳβδνοῶ τῆ Ὶ Ἰἀεῤω ω μῆα, αἄϊη- 
ἔετοβ ἰδαυατ. ϑ8εάᾷ Οτείξεβ, βάσει δας. οοάεηι νἶτιιβ, πᾶτς νἱ- 
Ῥεϊάπι ςοπίοάϊετ, δάεοφυςε ἔςεῖι5 κρρςαξ σους, ὐν αὐ ὸ,Σ᾿ ' 

» 

-- Τί νιν καλξσα αλοψῶν Ιά 1 εῇ, ἥπε. ἱπστεημθποπεας 

δοίκος,.. πιαίϊαίΐομε, Ἰορίε. 
 Ὑύχοιμ᾽ ἄνν οἰμφίγβοιναν ἢ ἜΡΑΜῚ ὲ 

᾿᾿ σκύλλαν τὰ ὃ Ἔ 1118 Βοῶσα Μῖτγοσ δὺ- 

Οἰκῆσαν. ἐν πέτραισι » νκυτί- 
᾿ λῶν βλάβην, δ τ 41 86 ᾿ᾷ ΟἸγίδεπηποιἔταπι 

Θύεσαν ἄδε, μητέρ, ἄσπον- μαρῖ το Ιἀεοφια ϑεύσει ΡτῸ 
ἦν τ᾽ οἱρὸν ϑεύσων αὐαίυς οἵ ΤΟΡΟΠοῖδ:. 

Φίλοις πνέασαν" ----ὶ , άπ εἴ ἑδπίας Βαὶς τερα- 
Μίρεγαπι δαΐεπιὶ ἃ ἀϊρίβάε σιπεῖ, εἰ ἔςτίρτογαπι ἐείπιο-. 

αἰϊβξειτε, παίασαε ἤυάϊοςθ ηἷἰα ἰοπρε αἷἷο νεγβϑηξ. 
ποίμπι εἴ. τς Ναπὶ δρυά Ηοιπεγυπιὶ Αρᾶ- 

1117 ἐσόαχτα) Ῥτὸ ἐςέ- τπεπίποπ δά ΨΙγήσεπ ἀθ. 
ναχτα Υἱάοπίωγ ϑοῃο δας (αἤαπάγαθ οἴαπιοσο δε εἴα]α-. 

᾿ αυΐδαπι Ο,αβοὶ οἰρέμβακτα, τὸ ἔς αἷϊ : 
Οἰχτρρα. 
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᾿ Ἀτοπάδεον ἈΠ 815, τηοηΐᾶπιιβ ορ ἔθ χ,, 

Τιαἴα8 τυηηροι οὐγα! 65.418 ἀογὉ 1: 
. ΠΕοΓαΠΊ4116 ἰλοοῦθη5 σα ΘΒ 115. ὁοΓΡα5. ἔγιρ  ἀππη 
ΜΊρογα ἀἰρίαϑ, Ρϑάθιῃηαιο Θοἶ]ο ᾿πηροπθη5, 
ἘΧρΙοδΙε: απίππιπα ΟΡ 46} Ρ᾽ ΘΠ ΠῚ ἴσα, 
Ταηδυδη1 αἀυϊεογὶ, πος 6 1 ῬΓΑΘΩΊΪΠῚ 
Αοδηλαΐα ἤπα σϑιηῖξα ν]ο οθ 8. 
γοσδη5 δυΐοη η0Π' Δ ΔΙ Θηἔθηη ἀοΟΠ]Π11ΠῚ ΠΙΔΥΊΕΌΠ,, 
Ουγγαηῖ ΡοΙδ τογριπι 815 ΤΌ] ἴα, 
Ῥοίϊ οαΐαΐα5 ραϊογηδίη ΠΟΧΔη1 οδθάϊς Ῥοτίβαιθης,. 
ΤΠ σίρόγαθ ᾿π 6 Π1ΠπΠ|5 πΊᾶπε πα τηρϑὲ ΘΗΪ6η1, 
Μαίιιηη Ρἰδομίσιη σΘΠΕ|6 πη410 Θχρίδπβ. 

Μδιβ ἀοϊἀδὶ ὨγΑΥΙ5., Οἀρίθδ8 ἀοπηηθθι 
(ροηΐδθ, Ἰ 

Ταρίτον ἃ ϑρᾶγίδη!5 ἈΓρΊΕΙς γοοΔ δι ταν, 

ΠῚ» 

Ὁ, Υχ52. ᾿ἈσδΥποπιποῆ ΟἿΤΟ, ὨΘῚ5. ΘΕ γγΔΥ 9 οἵ Ὁ ῊΙ αϑραι: 
τάηἷ5 1ρίτεν νοςαὈϊτυΣ, εἴ ΡΥῸ [980 φοἴδγατ, 

αμν. δὰ Σ ἤκυσα ὑπὰ 

Πριοίμοοιο ϑυγατρὸς 

Κασσοίνδρης, τὴν κτῶνε Κλυ- 
τοοιμγήφρη δολόμῆτις 

᾿Ἄκφ' ἐμοί--- 

Αἰδᾷ ΘΕ] Π| το πιοπίππι ἢ 
. 4υἱ5 τα φαϊγαῖ, [πιαοίῃεβ ΡἢΪ- 
Ἰοϊται ςοπίαϊαί, 

1120 Σχύμνος) Οτεῖῖεο, 

ἀε απὸ ἢς εαάεπὶ δριὰ ΑἘ- 
ζμυῖαπι: 

Ἥξει, γοῖρ ἡμῶν. ἀλλΣ αὖ τι- 

μάοξον, Ὁ 

Μητροκτόνον φίτυμοὶ, ποινά- 

τῶ π τ χὰ ρός ὃ 

Ττιαξίασαπε Ποὺ ἀσσπιοη- 
τπῈ ΘΌΡΠΟςΪΘς5 ΕἸεξῖγα, Αε- 
ΤΠ ]5 Ομοξρμοσί, 

1123 οὐκοίτης) ΑΘ ΑΠΊ6Π1- 
ποῇ, ΟΕΪ πιοτνίτιο ἐθι ρ] πὶ 
ϑραγίαπὶ ἀεάϊοατυπί, Αρα- 
ΠῚ ΘΠ ΠΟΠΙ5 Τοῖς ἈρΡΡ ΕΠ] αἴ απΊ, 
δϑίσαξ δηϊπὶ Ταρὶξον ϑρατίαθ. 
νοῤαῦαΐῖαν ΑραπηεπΊποῃ, νὲ 
ἴαρτα ἀϊχίπιυϑ, ἢς Α σϑπηθπη- 
ΠΟΙ νῖτε γοτΐα ροίϊ τποτίοτῃ 
ξοφποπηΐπαίαβ, εἰἙ Ταρίξεν, 
ΘΙ ΠΊΕ ἴῃ Αερυρίο Ψεπὰβ 
Ζορ γτῖῆς ἈρΡρε! δῖα ἔα Ατὖ- 
Ἰποῦ, ἐξ  Π88 ΟΡ ΠΟΠΊΪΠ6, 
νι ᾿ἀραά Ομαπιαο μά τὴ 
Μ Αἴδεπ, 
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Ττιμος μεγίζφας Οἰβάλξ τέκνοις λάχων.. 

ώποις σέβας Οὐ μὴν ἐμὸν νώνυμον ἊΝ 
σώῳ σκότῳ. ὁ ἜἜξαι, μωρανϑὲν αὖϑ', λή 

ΙὙΘΟΡΉΚΟΝΙΝ5 

ΠῚ 
Εὐδαν" 

Ναὸν δέ μοι τεύξεσι Δαυνίων ἄκροι 
7 

Σάλπης πα. ὃ 
ΙΝ αύεσι, λίμνης ὠγχιτέρμονες ποτῶν. 
Κϑραι δὲ παρϑένειον ἐκ(υγέϊν ζυγὸν. 

χϑαις, οἵτε Δάρδανον ππόλιν᾽ 
1120 

Ὅταν ϑέλωσι, νυμφίους ἀρνόμεναι, 
Τοὺς Ἑκχτορείοως ἡγλαϊσμένους κόμαις, 
Μορφῆς ἔχοντας σίφλον ἢ μῶμαρ γένους, 
Ἔμον περιπτύξεσιν ὠλένοιες βρέτως, Ὁ 1135 
ἼΑλκαρ μέγιφον κτώμενοι νυμ(ευμάώτω, 61 

᾿Ερωνύων ἐοθῆτα χροὶ ῥέθους βαφὲς 
Πεπαμένοι ὥρόνοισι ᾿αρμοικτηρίοις. 
Κείναις ἔγω δηνομὸν ἀφϑιτος ϑεὼ 

5»: Ῥαβδη- 

ν. 1126. Νεάϊιθ νεῖῸ 1168 ἱρῇιπο οἱοτία ἴῃ ΟὈ] τ! οπεῖ νεπίοῖ ; (δά 
τ ὙΔ1ΠῚ ὈΔΌΙΙ ἃς Τ)αγάδηϊ, [ταῖας. νγῦ]5, ἱποοῖδο τεπιρίτπι α 

ϑαίΐροῃ ραϊαάδηῃ, ἐχιξγοησ, οἵ νι γοΐηο5, απο ἨΟΪΟΠῚ ὙἹΓΊ5, 
ταυγρίθιι5 φαοδά ἔοτιπᾶπι, πα θοτα, πρᾶῃ δὰ {αταδτη σοηξι- 

Ἀτάςη. 115. ΨΠ. εἰ Αὐπποὲ 
τυτία πη ΖΕρ γε 5, νὲ ἀρυᾶ 
(τα! ]}ατη εἰ νίάοτε, εἰ Βάγ- 
1.πὶ ἱπ Ατδμεπ. 110. ΧΙ. νι] 
εἰ Ατῇποξϑ τεπρ 1πῈΊ οοπ|- 
τηδπιογαίαγ, Αὐιἴαθυβ 4αο- 
416 Ταρϊτεγ φαοπᾶαπι ἀϊξξι5 
εἴ, ἢ Αροϊ!οπιὶὶ {ὉΠ ο] αἴας 
ἐγοάϊπιαβ, εἰ Ρυιϊοπίςε 
πιογρίγιχ, Ν ὁπας, τοῖο ΤΠ6ο- 
Ροπιρο. Ουϊπείίαπὶ Απι- 
πιοπΐβ ἃς ΒΟΙΪ ςορποπΊ Πᾶ 
4Ὁ Ποπηγὶπίδιις ἀείαπιία, (6- 
Παίυνς Ῥασυίμπίας, Οδθδ]ὰς 
δαΐοπι Τ πάατὶ ράΐοσ ζυϊϊ, 

ΤΕΣ δρδυτ  ΠΟΙΌΠ,, Το Π πὶ 
ᾳαοβάαπι.. 

[125 Οἰβάλε τέκχνοις) 
ΟπλΠα οἱξ ργαθροῆεϊο πρὸς 
ἀυΐ παροὶ, νί πε; «ρηά Οε- 
θ4}1 ροίξεγοβ, ἃπε ἂν Οεδα- 
ι: ροϊετῖς. Ἐ. : 

1128 Ναὸν) ῬΡαυΐδηϊας 
4αοχάς ἀδ ἔεηρίο αιιοάδπι 
ΑἸοχαπάγαε, Απαγοὶῖβ οχ- 
ἤτγυέῖο, {ουῖθι 'π Τδοοπὶςοϊς Ὁ 
δαί 4110 Τνεπιξεγι5. Πασάα- 
Π1|5. {4} 186 γνγῦ5, ᾿ἰυχία Ρ8- 
ἰπὔτοὸ5 ϑαὶρε8 ἀαυβϑ. 

1122 Ὁ 
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᾿ βὰηήιηοβ ποηοτοβ ἂν ΟΟΡΔΪ ροιξοεῖθ οοη δα θη. 
Τατι Πδς Πιθα ᾿ΠΊΘ Γ᾽ ΠΟΙηΪηΠ05 ΟὈσαγα οἱοτία 
Ἐχτὶῖ, οδἰπξοτὰξα ΟὈ]Ια]οηἷς το ηο τὶ: 
56 πΉ}Π1 το πΊρ πὶ ΔΘΟΙΠ ΑΒΕ ἀρὰ ϑαΐρος τἰρᾶϑ 
Ταὰ ΠΟΤ ΠῚ ΡΥ ΠΟΙΡ65, Παγαάδη! 6 ΟΡΡΙα 1 
Ἱποῦΐας, ρα ]υβγιθα5 8415 ἈΒΊΠ69. 
Ψὶγρίπο5 δαῖθηι 4 ππὶ ΠῈΡΕΪΑ 6 ἀροππατε 1 τα συτὰ 
ψοϊπογίης, Προπίοβ γθουϊαηΐαθο 

ΕΟ ΘΛΛδαΟΝ Π π ς 

ΗἩϊρέξογοα Προ θο8᾽ σΟΠ18, 
ἘΌΓΠΊ86 ργαθάϊζοβ υτριτάϊη 8, ν6] σόποεὶθ τηϑοῦς 

ἘᾺ 
Μϑδηη γἱπὶς ἀπιρ δέξθηξιν [παξ Δ 0, 
ἘἈεπιράϊιπι παρεαταπι ΠΑΡΙ ΠΤ. 6 ΠΑ ΧΙ Π1ΠΠ1,᾿ 
ἘῸτΙαΓ πὶ γοίζθηι δὲ ἔδοιθι Ἐἰηέξασα 
Οοἰογῖδις αὐἀδρίαο πα: 8115. : 
ΑΒ {15 ἐρὸ υἱγριξοσιβ. Ὠυα Π ΘυῚθῈ8 

Μ 4 Ϊη)- 

σἱοηξ, πἰστᾶ νείξε ᾿πάυέλα, οοΐοτα ὁλοτῖοο, ρει διοίοια. εἶπ. 
ἐΐας, εὐ Ὀᾷοι]05 τδηΐθῈ}5 τοηθηΐα5, ᾿ 

ν. 1120. ἃ 4ἰδι5. αὐϊάεπι ἐσ 0 ἀϊμτΠτὴ6 οςἰ εΡταδου, ΐ 

1133 Ἑκτορείοις.) 41ά6 ἴῃ 
, ὁςοῖριεῖο παϊγιαδαΐαγ. Ετγαξ 
δηΐ δᾶ ἴῃ τὸ ϑοῃο] ας, 
εἰ φαϊοῦπααε εὰπὶ {δύ Ὁ 
ἔχπε, δῖ. δηἤϊῃ) ΤΙπΊδοας, 
εἰταπίο Ῥο σα 110. 1]. τὴν 
κερον ταὐτὴήν ὁτροεξ άλθοις μὲν 
δῷ περὶ τὸ μέτωπον,π ερικεχυοϑ οὐ 

δὲ τῷ τροχήλῳ. ΑΒαπῖαπι 

δαίΐίοτῃ ςοπιᾶ αἰϊέασ, νὲ Ροἕ: 
ἔϊος Ἰοαατ,, ἐδοὰδαΐαν. 

1136 ᾿Αλκαρὺὴ Αἀππιῦτα- 
νἱς {Π0Δ Επιϊριάῖς εχ ΠῚρ- 
Ῥοίϊγνίο: 
᾿Πόϑη μέγιςα δακρύων καρΞ 

πόμενονει 

Μαυὰ φυΐϊάοα δαθεῖ ἢϊς 
Ροξία εχ Βαυίρίαο δίαπθ εἰἴ- 
[Δ Π| ΦΟΡΠοοΙο, {γ[8 Πα πλῖ- 
(ποπϊα: [4 πορῖς οπιηϊα 
δΔηποΐαγα ποη ἰἰδ6έ, 

1137 Ἔ οἰννύων ἐδπὴτ ταὶ 4 δ᾿, 
ἈΙσΤὰΠῚ, ἐππὶ (α}} ἐπιμὶ νὸ- 
ΓΝ Ρρἰπροδαηίαν ΕπτΪαΘ, 
ΨΊγρΙ πο 5 1οῖτην Τλαιιπἶδε, 
4188 ἀπβότο' πῃ ἰδδαὴξ, νο- 
(επι πῖρταη {πιπιαδαπὶ, εἴ 
ΠῚ ΒΌΪΑθαΠπΕ οὐπὶ Ὀαραϊό, 
ἔλεϊοήν Φασαις οαογαἝδα τἰπ- 
ξἑϊζατὰ ἀοίοτηχαδαπί. 

' τ4ῖ 
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Ῥαβδηφόροις γυναιξὶν αὐδηϑήσομοα. ς΄. τώ 
| ἐΑὐψ γὼ δὲ πολλοῖς παρθένων τητωμένοως Ὁ 
Τεύξω γυναιξὶν αὖϑις, αἱ ςρατηλάτην ἘΦ 
᾿Αϑεσμόλεκτρον Κύπριδος ληφὴν Θεὸς 
Δαρὸν φένεσσι, κλῆρον εἰς ἀνάρσιον. ΡΜΉΡΥ 
Πέμψεσι ποῦδας ἐςερημένας γάμων. . 1148 
Λάρυμνα, καὶ Σπέρχειε, κοὴὶ Βοώώγρι, ὁ 
Καὶ Κῦνε, καὶ Σκάρῷῴεια,, καὶ Φαλωριοὶς,, 
Καὶ ἸΝαρύκειον ἄςυ, καὶ Θρονίτιδες. 
Λοκρῶν οὐγυιαὶ, καῇ ΤΙυροίνίϑιοι νοώτπτοα,, ΝΜ 
Καὶ πῶς ὁδοιδόκειος Ἴλέος δόμος, 
μεῖς ἐμῶν ἕκατι δυσσεβῶν γάμων, ὃ. 
Ποινος Γυγοώῳ, τίσσετ᾽ ᾿Αγρίσκῳ Θεῷ, 
Τὸν χιλίωρον τοῖς ἀνυμφεύτους χρόνον -" 
Πάλε βρωβείοις γηροβοσκϑσοι κόρας, , 

ς ΖΑ, 

Υ , “ἀκ 

ν. 1141. Ἑφάοηι 690 σοητγα πη11τ|5 πλ Ὁ ΠΟΥ 115 Οὐ 415 {π|έξτς σαι 
ἴᾳ οετοὸ, 4πᾶρ Ῥτορτοῖοα, αἴοᾶ ἱπ οίξ8 116 ΑἸαχ πὶ νῖπι]η- 
ἔετια ψόΐϊαῖ, εἴ ροίζ τοῦτ πὰ ἀπ πη Τἄςεο Ῥο τ5 Τοςτοβ νοχας: 
νἱῖ, ὈΙη 85 4ΠΟΙΆΠΏΙ5 νΊ ΓΟ Π6 5. ΡοΥ (οτίο δὰ Ραζαπάδι: Μι- 

ο ὨρΙθδ ΤΥΟΙΑΠΔΠΠ ΠΟΘ ΘΏΓΙΙ ΠΗΓΘΙΈ, 

1141 Πένθος) Τοτεῖο ροῖ 

ο ΘΧοδίαπι ὙτοΐΔΠῸΠῚ 8ΠΠῸ 
ΡΘΠῚ5 σταιππια ρὲ [οἴαΠΊ 
Τιοοτεπίδπη τεσίοπεπὶ εἰ 
οταῆαία. θῈ Πᾶς (εἀαπήα 
ΑΡΟοΙο σοηΐμ!ς5, ᾿{ΠΠῚ[,ο- 

οΥθηΐες πΉΠ|6 ἀθίποορς δηπΠί5 
οοπεϊπυϊς δά Μιπογθδιῃ 
Τιοΐαπαπι, 4π86. ἱρῆ9. οὉ 
Οεἤδπάγας {ππργὰπὶ φτϑαϊ- 
ἴεγ εξ ἱηξεπίαᾳ, ριο! ας 
ἄπας ἰοτί ἰεξξας πιϊίίοσε, 
Ἐὰς ἀεὶπάς ΤΥγοΐαπὶ, σ0Π1ΠῚ 
Ρεΐπιαπι πιλιεθαηΐατ, ἴῃ {{|- 

πέτα οοζίφεθαηΐ, εἴ ςοπὶ- 
δυϊογαπι οδάαιοτγιιπι εἰπὲ. 
γθῖη Ρῥστοϊϊοϊεθαπε ἰπ τηᾶτο; 
νπάς αἰἱ86 σδιυιζίοτος ἀοΐπ- 
ςεΡ5 ἔβϑϊαε, ξατγεῖπι Τ τοίϊαπι 
γβ 4 ἑη Μίποειδα ἐς πΊρ  τιπ| 
Ποπηπιοαθαπί, νῦϊ ροίξεα 
[686 Ρογρεῖπο πηι ΠΗ Ἴγαθαπέ, 
Οὐδ ααϊἀοπΊ πιοῖεπΊ δά 
(810 Ρᾶδ πε δϑίβέθ πη νβ4 88 
ἀυταῦῆδ ἐεατανς Ρ]αἴατοῃας, 
περὶ τῶν βραδέως. τιμωραμένων, 
αὐ ξεὶς εἴα πι Ροἕ88 οὐἶτι5- Ὁ 
ἄαπλ μας 46 σε γεσῆθαβ: καὶ 

μὴ 
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Τοιήουξα!ς Ὧθα ὅν νοῦ ΟΣ ΠΥ Ὁ ΡΡΡΝΝ δὶ 

᾿ Παξξαηι Ὀοπέγα λυ ες, τιυΠοτῖδας ορθηῖς ἯΙ 

Ῥία ΡΝ ηἴδ5., Ἔη ̓ εὐαδο δεν να ΝΑ 
φὐδπέθηι ῥυο ΝΙΝ ἨΠΡΕΑΤ ΠΏ ΘΧροσίοϑβ, 
Ο Τατγυπηηα, ϑροοῆθο, ᾿Βολρτίδ,, 
Ογπο, ϑοαγρῆδα, ῬΠΔΙΟΥ 5, 
ΝΣ Ναγγοοῦ, ΤὨγοηίεά65, ὌΝ 
Τ᾿ οογθηῖεβ νἹοὶ, ῬΥΡΏΓΠῚ [ΑἸ Ε}5.. 
᾿Ρόθφε Ηοδοοδοξδὰ ΟΙδὲ ἀόπιῦς τ 
Ψοξβ πηθαγιιη] δαυ ἃ Πυρεαταπι Πρ ᾽ αττπὶ 
Ῥοδθπα5 αγράδᾶς Δ δ᾽ Εῖ5 ΑΡΤΟΙΙ δδΑΒΡ ΤΟ" ἫΝ 

ΜιΠόηατο εὐ ρίαλϑ. Ἐδιηρόσο δ’ 5.“ 0. 

δου 5 οἰ ΟἹ 5 δα οαη 68. γἱγρΊ 6, 
τη 

ΜΆ3: ἐν 

ν, ἀπά. ο νιθος, ἤιυὶ, ει ἐαα Βοεοιδς ἃς ς ὙΠοΙΆΠαΘ, 4υιτ- 
ονἴ88 ρορηλθ. Μίποιιᾶς. ροΥ. ὉΜ}Π6 ἄπποϑ ἀλθ τα. πο ἈΠῸ πὸ 

νοίἔγαβ εἀμποδίαναε Π]185.. πιῇ, νὲ ρὸν (Ὀττθ πὶ θᾶς ΘΠ ΓΙΔΓΙ5, 
αιηταπι τπϊίδγα σογροιᾷ ἃ ἽΤοϊ ηῖ5 τη Πα! απειθι5 οσοϊί, ΠΟᾺ 
Βυπαθιηταν, {εἀ σοιπθι θηεαν, δουαπι4τ6 οἰπὶς ᾿πΠ᾿ Πγᾶτο ἀπ. 

ὥδὰ Πραβίεμτ,. νοις. ουϊάδῃι, γάγοπὶ ἀςοιάϊε,, ' 

δ, ὙΥ ) ΡΤ ᾿ ἷ 

μὴν πολὺς Χρόνος οφ᾽ ἡ Σ Λοκροὶ 
; πέμπονξες ε οἷς, Τροίαν. πέπανντοι, 

τὰν ποιῤδ'ἐνου τε 
ΚΟ Ἃ νά μπέχονοι Ὅ ὑνμιῶς 

ἐδ τὰ ποδὶν ἠύτε δέλκι 

ἰθίμα δἕοε ΟΝ, δι κ1)" σϑδοίρε- 

"" “τ ῖσαον κα ἀν Ζερὶ βωμὸν 

ΡΟ ̓κρίδέμνοιο, χὰ εἰ ἐο 
τ Ἀ "ὰ γήδα; ὑκαάγοιν τ 

ιο ἀν Αἴαντος ἀκολασίαν, 
συδερα ποΐπας, τρϊταδη 
νἱ ἀετὶ ἀεθεί, ααοᾶ Ἰπαυῖι 
Ῥαῦϊο ΡΣ ἄς τη μαίῖο 
τεπιροσε Ῥοξία, 81 αυΐξ 

5.2 1 ἢ 

επΐπὶ α Ὕτοϊα᾽ ἱβιραὰ ΤῊ 18 
᾿δεΐποερε ἀππὸϑ παπιετεῖ, δά 
574. ΔηπῸπι| ΔΌΝ΄. Ὁ. Ῥεταε- 
πεῖ, -Οὐϊά4᾽ «πο4 εεαπι Ὁ, 
ἩΪΕΓΟΠΥ πιὰ 5 ΠαΪ τς ΗΠ οΥῖδα 
᾿φαἀΆΠ7 Ιοοὸ ὙΠΕΠΊΪηΪ Πὶς 
γΘΥΘΙ5: Τωβιν 1; ἘΣ Τιοογΐ- 
ἄα: τἱγρίπον πο ἑαζογε: 
ἅμ46 “1,577, ΤΠ] 1Ή71ν 1: ΟΥ̓ ΘΉΤΗΥ 
ὄχ ἡπογθ᾿ μὲν “πῆπος οἰγΟΙ͂ΣΟΥ 
118. πα Πὰ οὐ οοηϊ γωηηονῖς. 
Ε; Ῥο διὸ οἰνριηϊταεῖς Ὁ]].η» 
ὙΜΝ ἀφ" 

Νε 
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Αἷς οὀπτέριξος ἐν ξένῃ ξένους τάφος 158 
Ψάμμῳ. κλύδωνος λυπρὸς ἐκλυϑήσεται, ᾿ 
Ὅταν ἀκρέρηοις. γυῖα συμφλέξας φυτοῖς 
Ἥφαιεςος εἰς ϑάλασσαν ἐβκάσαϑ σποδὸν, 
Τῆς ἐκ λόφων Τράώρωνος ἐφ, ϑιτωμένης. 
Ψ ῃ δ" κα τ ͵ὔ ᾿ " Αλλαὲ δὲ νυκτωρ ταῖς “)ανεμένοες. ἶσαε. .. ττόρ 
“Σιϑωνος εἰς ϑὺ νᾶτρος ἵξοντοι γύας, 
Λωϑροῦοι κοκκέλευθα πωπτοιλώμεναι, 
Ἕως ἂν εἰοϑρέξωσιν ᾿Αμφείρας. δόμους ν΄ 
Λιτοὶς Σϑένειοιν ἱκέτιδες γουνάμεναι, :..:. .- 001 
Θεὸς δ᾽ ὀφελτρεύσωσι κοσμᾶσοι, πέδον,  1τός 
Δρόσῳ τε Φοιβάφωσιν, ἀφεργὴ χόλον. . ὁ, 
᾿Αφσών φυγϑσαε. πᾶς γοὶρ ὝΛΗΒΕΕΚΥΝΘΙ:. ὯΝ ἐετιοος: 
Κόρας δοκεύσει, πέτρον ἐν χεροῖν, ἔχων, . τ᾿ 
Ἢ φάσγανον κελαενὸν, ἢ ταυροκτόνον 
" ᾿ς Στεῤ- νὰ 

ΥΟ 1160. οσυτὰ ἱπέοῦεα αἴϊλε εἶπ οιοοηξ, οὲ ΤῈΣ οφουϊτας νἱαϑ τὸ οἴδην Ἔγοΐδπὶ ψεηϊοης, ΨΌῚ ὀσηδιοιδηε, δά" ἀγάσηι ΜΈΝ δ 46, 
᾿ΕΙΠ54 06 (ἀσογάοτεξ ρετροταδο ροίξοα ἤσηΐ, οὐτῖ ἔσπιςῖ Ἔτοϊα- Ἢ 

τ ΒΟΓΣΕΠΙ Ἰγ81: οὐ οἴοπι ἐβιι  γ τ. ἢ ἢ ἡδέος ας ἀᾷανς,. 
ἐ πο πὶ 

Υ 

Μεπενῖς. ρυδθάοπεπὶ νοςαῖ τἷαθ χασασε ἂς ΤἈτγοπίππι, 
Αἴδοοπι, φιοά Οαἤδηάταπι Τοοτῖ 5 ίαπε ορρί48. Ηο- 
Μερ ηἰς Ποπιῖπρ ἐροϊαποτῖς. ἀοοάοςεα ἄοπιαβ δὸ Ηοάἄοε- 
ες 1146 Λάρυμνα) Επαπιεσαὶ ἄορο, ΟἾΪεῖ ραῖγε, εἰ Εὰ- 
ΤΕΡΊΟΠΕΒ 685, εχ αυΐδας ἤαξηΐο, ἀεποιηϊπϑξαγ, [{8- 
ῬΟΙὰς ἑοτίε ἀπϑδε, Ττο- 488 ῥτὸ Ἰλέῳς ἰυϑεῆς τερο- 
3απὶ ἤπξ πηδο.. Τάγγπιπα [ιοσῖπι Οἰλέως (ααε(αἰέοπι ἀϊ- 
Βοεοέϊαε νγς οἵδ, ἰξουπήμπη χοτῖπυ, ρυίπιᾶπα ᾿ποπιϊπὶς 
ϑίσδβοπ. εἰς Ραιβῃ. ὅΘρον- Παΐα5 ἰΐξογαιπ ροδεῖςα ᾿ἰσεπ- 
ΦΠεὰς εἰ Βοαρτίας {μπι ἥα- (ἰὰν 48. εὔἶαπι Ηοἤοβας, 
Ὑἱἱ ΤῊ ΠΆΪΙο, 1μοςκίαϊ νἱοῖ- ΡΙπάατας, οἱ Ευτὶρίάες νῇϊ, 

ἢβς. Ογηαν, χερς. Ὀραή- [ὨδίιαπιΣ 4υαπὶ φυΐδοπη 
τἰς' εὲ πάπα]ε. ΘοΑγρ μα, φαΐ ςοηϊεξτυταμ; ποίναπι; ἤϊσας 
Ῥοίεα ῬΒατγρῖς, ποπιεπ, ἴῃς 6, 4|188. φυᾳϑάδηι,, ΔΩ Ν 
ἀδὰπι - ΝαέΥχειβ αυα Νὰ. αὔοφαο ἴῃ γετίοπο (8 ἴε- 
ἀγοῖτις ἀϊξεις Αἰᾶχ; Ρμαϊο.., ϑοὴ νοι ᾿ " 

4ὍὁμἘεὶ - 
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Ουδτύυπηι ΘΧΘΟΟῸ1 5. δάΓΘΠ58. ῬαΌΘΘΌΜΕ Ῥότοβτο [6- 
ΡΪΟΤ ΠΠῚ ἣν κῆνν, 

Ὑτηϊο τηατὶ5 δοίϊα. δι ρεννόα Κρ Ὁ ἜΠΉΣΙ 
Φυαπάο εν  δὰ5 ταϑπῖῦγα ΤἈτηπθ πεῖς δου ΓΘης 
Μυϊολπυ8, οΧχουεθε ἱπ πιᾶτϑ οἰποῦθλ. 
Ῥοτγάϊίαο δχ σου! θι5 Τ σαγοηΐβ. -᾿ 
Αἴ αἰΐαθ ποξξβ πηογίζυγὶβ ρᾶτθ5. -᾿ 
Τπ ϑι{Πποπῖδα Β11|ὃ γορίοηθα μογαθηιοηῖ, -" 
Ῥοῖ οσου [45 ροου]δηΐοβ 16 η}145,. “ “-..᾿ 
Ὥοπος δά Απηρῃῖγαθ οοῃζαρσταηΐ φϑάδιῃ;.: 
Ῥτροθυς Κοδυεαπὶ {ὰρΡ] 1665 ἀἀοταπηέοστι. 
ΤΡ» νΘγγοηΐ ΟὐΠΔη640 ἰοιηρίτη,. ᾿ς ὦ 
Ασυΐβ4π6 Ρυγραβαπέ, “ΠΡ ΔοΙδ6 1 ἰτλθ τον Ὁ 
Οἰπίπηι οἰαρίαθο 9 φυΐαὶβ Θητ ΤΠ ΓΟΙΞ ΠΌΣΙΣ 
ῬῈ 6115 οδίργυδθις, ἴαχυτν [η τηδηῖ τ κρρὰ ν 
ΔΜ οἰ τθηΐεπι πῖργαμ), γε} ἐαυγιο᾽άδηχ:, Τ᾽ νος 

Μ4 

εν 

ψἃ- 

ν. 1τόχ. ΝΑπὶ Πούτπι 4 }}154116 115’ νῸΪ ἴάχο, νοΐ δηΐβ, νοΐ βου, 
ναὶ δε ᾿πΠαϊαὈϊτιγ, νὰ 685 οοοιάδτ: 4]ατιο 14 [βοεῆς, ἴοςο 

 Βόεπᾶς δάπις Ἰαυἀδθϊταν ἃ ΡοΡΌΪο, Ἐοοτεηῆθιι ᾿πέςηΠΠΠπιο. 

αὐθευὺς εἴ. ὄγραεα ΜΊΙ- 
Ποτθα νἱἀεέογ ἃ ραϊυάε ΟὙ-᾿ 
σ8θα αἰξζα; νοσϑίισ εἰίδην 

ΔρεϊουΪαγ 86 
ληπεπίοπα. 
159. "Ἴ ροΐρωνος) πιοπεΐβ 

Ὑτοϊδπὶ, νἔνο  ϑοΠ 6165. 
᾿ϑοδῆρεῦ, 4θεπι ῃεῖς ἐεφίϊ 
τη ξιπ, τρήρωνος Ἰερῖ,. Ουοά 
ϑυΐοτῃ ἀκ σοπιυδίοπε αἱ, 
Ῥαῖς σὲ ρα νείετεβ φυοᾶ- 
ἄδια ἔλοτίῆςϊ: ρεπυβ, 400 
οἰαϊεαξες. ἔαπιβ νεὶ Ῥείζε [6- 
δοτᾶπέες Θχρι θαπεῶν, δίψης 
δὰ ἰά ἰηξεϊ οῖα ᾿ἴσπα ἴοίετε 
Δάμιθοσὶ, τίθετε Μδογοθξ. 
ϑι{Ἰοπία ΗἸ18 ξαὶε ἈΠοείεα, 
8 ἘΦ ἀΐδθαπι ἈΠποοίεαπι. 

εἶξ, δὐπὰς ἵξποτο. 

᾿ῥτοπιοηζοιϊ άπ, υοά πεῖς 
τοΐυμ.. ϑρεβπε: εὐτοίδπαπε 
ςοπΊρτε μεπεϊεῃ, 

1150. Τροίρωνος) Νέ π168ΠῈ 
ἴπ τὰ οδίςαγα ἰεπίεπίίδηι ἀϊ- 
οἄπιξ ν᾽ ἀείαν τ πᾶτε νοχ 
ΠΟΠΊΘΗ Ρεορείαπι. πο γ7δ7- 
ξῖς ((υοά ῥαξαπε ἱπίεεργείες 
τη πο8) {δ γιδιίαο ἐ ἐπεον[δξίας 
εἴϊε ; αἰΐ85 {Ππ4 τῆς ἀλταμέ- 
νης πη εἶ εἰατιᾷ ςαξ. 
102 τῷ πρνῆδος δ 
4186. οὐ Ποςποπῆθη Βαθαε- 

ΚοῦιτΕ 
κα αὐΐεπὶ Τ οδ θη ΐ 5 οοἷο- 
Βαΐατ, 4αεπιβάπιοάαπὶι Ἐο- 
θαι Παρίϊες Ατείαϊϑ. 

1170 
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Δῆμος ὃ 

ΣΥΘΟΡΉΞΚΟΝΊΚΝ9 

5 ᾿ οὐδὲ ἱ ΠΩ ᾿ Στεῤῥαν κύβηλιν, ἢ Φαλωκροῖον κλάδον, 
Μαμῶν κορέσσοι χέῖρο, διψῶσαν Φόνε. 

3 "9 Α ΓᾺ 9. ΟΣ { ' 

οἰνοτεὶ τὸν «τανόντ᾽, ἐποώνέσ, δ᾿ 

1170 

Τεθμῷ χωράξας, τὐπιλώβητον γένο. 
Ὦ μῆτερ, ὦ δύσμητερ, ἐδὲ σὸν κλέος. 

᾿Απυςον ἔξαι,. ἹΤερεέως δὲ παρθένος, “το 75 
ΤΣ 3 Βριμὼ Τρήμορῷος ϑήσεταί σ᾽ ἐπωπίδα 0. 

Ἀλαγγοῦσι παῤίθήσεσαν ἐννύχοις βροτοὺς, 
Ὅσοι μεδέσης Στρυμόνος Ζηρυνθίας 
Δείκηλα μη σέβεσι λαμποδουχίδις, δ ϑοσί 

δι Γ Θυοῦλοις Φεραίον ἐξωκεύμιενον ϑεφν.. 
Ῥευδήριόν τοι νησιωτφικὸς φόνυξ “᾽ 30} 
ΤΠάχυνος ἕξει σεμνὸν ἐξ ὀνειρώτω, 1 
οἷς δεσιποτδέοιες: ὠλέναις ὠγκωμένον. 6 
Ὃς δὴ παρ οἰκτοῶς τλήμονος ῥανέϊ χοὺς τ 
Ῥείϑρων Ἑλώρου πρόρϑεν ἐκτερισμένης. τ᾽ 

« Ν ΓΗ 
' } ὦ. 

τ χβς 

ρος Ὑριού- 

Με 1024. Ὁ πιϑίον ΣΙδοηΡα, ἱλΗν, θθς ΓῸ τηδηο δὶς οδίσυτα. 

24 τ ΓΝ ' 

ἷὸ ἧπξ τα ιοϑκεὶ 

᾿ΣΕ70Ο κλάδον) ταπλπι,) δὰ 
γεγθαπι, Ῥγοροιείαο: .. 
{6 φείαη ἐπί αοὶ μόνοι 
το {ἀς υμηργεναηθες εεἰἴῖο- 

ΡΝ Στὰυπὶς- πως μ᾿ . 

ἹΜεαιιαϊδο ἱπουὶξ γοιϊβες 
τς ζγία τομογα γὙαη)0.. .ς 

ΤΟ 1178. ὀνασε). Φοο. ὀἰνατεὶ 
ποπ Αὐάμαν τ. οἷν Ῥο- 
ΡΌΪΌ ΠΣ (αυΐϑ:οηΐην ἐς ἤι9 εἴ- 
ἴει: ἰαμάφθὶξ Ῥορηίως ἐηρη- 
6 ἠοηηοίάας ) ἴοᾷ ναῖε 
Ῥοξία πιοάμιη. εἴμ ἰαμᾷϊς 

Ἠεζαῖξ το πὶ σαποίῃ τηυταδῖς, (Ὁ, 310:3.225.) ταθιν εοᾶνι ᾿ 
δ τ ῥρ5 Οἰηποῤ, 4 Ν ἐπενοπη ἰλιπραάιη ϑείξατίοΠΙθῸ ζοΐονε. 0. 

 Ἱπεηξ, ἰρίαπιημθ. φοραίς ποπ’ ρΙαςατίηςξ, τος : 
᾿ Ὶ ΩΤ υϑ Χ! μ} ἷ 

εἰ ΒΡ 

ϑἐγλ ἨΈ ΟΤΑ 
᾿ 

Ἀν τ. 0 ΣΤ ΟΣ 

δοοπγδεῖας ἀοῆπίγο, (απ- 
απ ΠΕ; ἐξά, τἦ ἐμηρβημμέτας 
τόηι [ζεῖρέα αοίθο ἰερὲ μερῃρῖξ- 
ἹΕγΩ. ἽΝδτα, τεϑμῷ χιαρόξρς 
Ῥατῖζον δα Βαποϊαυάοηάί πιο- 
ἄμππ Ρενίϊποί; γέσεξεε ϑομο- 
Ἰιαίξεβ παβοπαῖϊε, ποη 4 φώπι- 
λὥβητοι »χ 7 ένος. ὐρεάμης τς τϑα 
ψεγῆοης. Οδπίογυϑ, - ἸΝ8ηι 
αοπιοίο ᾿τεϑμῷ. χιαροίττειν 
τινὲ οἵδ᾽. φοίϊοε: αἰ φαθηρ 
Ῥγο[εν νον .Οπιηΐδοημε 
οχὐρ; ἐοὐβαμιἀοίδο οθσρ, φ: 

ἤβμοῦ 

᾿ 
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᾿ 

ψαϊϊάσηι δουσῖτη, νοὶ μπευνομος ϑαλνακ ποθεν ΥΣ 

(Ἰοβίοηβ πιαηὰπι Πεδυηἤδην σαθάθ6 Ταΐίαγος “ 

Ῥοραδι5 δυΐθη ᾿ΠΊρΡῸ 6 Βοπηοἰάδπι ἰαπάἀαθι, 
μεν Ῥγο ΟῚ θ6η8 ροτγηιοϊοίδηη βοπίθηι. ᾿ς 

τ Ὁ πγαΐρθυ, ἱπροιιρο παθόν πο τυῦπ φάθ ηι πον 
Τή6η 

ἘΣ Ἰρηοῦι!]6: πηι Ῥονίϑ ΘΙ: 

Βτίτηο. Τυϊξογηηῖβ τ ἴαοῖθξ ᾿σΔΠΘΠΊ, 

ΟἸαπσουῖθι5.: ἐθγγϊξαγαιη, ποξξαγπὶ5 ΠΟΠΊΪΠ65). 
Θυϊαιυτηᾳαθ 5 ΓΥΠΊΟΠΙδ. τοσίηαδ Ζουϊἠ(Πία δ. 
ϑιδίυδηι ἢ0η. οοἰσηξ ἰαπηραά μην βεαπομίδυ5,. 
ϑαοτγι οι ἘΠπογάθδιη φἰαοαηΐδς ἀθδηι: 
Οεποΐαρ μίση νογοὸ 1σορυϊα5 ἸΏΓα]ατῖθ 
Ῥαοπγπὶ νερθγαηάμηγ παρ οδιῖ, 6 ἸΚΌΝ 
ἈΑρσοοίζαπι ΠΟΥ ΠΡ Ὲ5 πηαηῖθα8: 
Οὐἱ τὐχίὰ τραβ πηθγαθ ξπηδε ᾿ἰθαπιύπα, 
πη πὐδω Ἡδἰοσῖ [ΟΡ α]Έ88, ἫΝ 

- 

Ἕ 

Χ -" 

Το- 

ν. τιϑέ. (ἐποιαρΗϊαπι νοο τὺ}, ἀπ ἀδυδηῶς ἀρί. Ποῖὰβ. ἔμ}, 
Ὑιγίϊο5, τποηϊγι5. Ρεν ΟΠ Π τῆ, ἘΠῚ Ὠ]ΔΏ1 0115 {15 ἀχῆταοι δα 
Ἡεϊογατη βυθπίαπι, 41 (Ἰγ185) δὰ τίραπι ΕὉΣ (ον  Ποάθις, 
τηθτὰ πεσιδΝ 418 γρϑρνα ἰαρι ἀὲθ ἴῃ [τ φοη δος ᾧ. ὁ ἡμὴ 
1034.) 

᾿ἄδων δὲ δἰμώδν Τὸν κτανένζα 
-“τἐπιλώβοτον γένος οὐνουτοὶ, τεδ μῷ 

((. τῦτολ χαράξας. ἘΞ 

732. τὐπιλώβητον γένος) 
Τιοογοπῆϊαπι,. “υογαπι ρεΐη- 
περ5. Δίακ, οἰἵπι ἈπΒΙΒοΙς 

ΞΘ ον ΔΕ. 1.) 
ΤΥ 74. Ὦ μῆτερ) πω 
«ΑἸοαυίταν, αποπγοάο Ρέῃε- 
ἸΠΡΟΝ ΤοϊοπιδοΠα5. Οἀγῇ. Ψ. 

᾿ ἀῆτερ ἐμὴ δύσμητερ; «πηνέῳ 
ιθαμὸε ἔχϑεας. ἄν οὐ φδὲ 

ἂ [Ὁ κὶ 

Ῥειῶὶ ἢμιο Ῥοτίδε Εἴ εῇ δ. 
«αίε, 4π26 Ῥογίεϊς 1460 νο- 
«Οζα, οἵ ἃ (ξ ἀείηδε Ροτγίεϊ- 
ἄἀδ8 πεῦθδϑ ἀεποίηϊπας. Ψψα- 
φαῖαν οἔ Βυΐίπιο, σαοά δδῆ- 
{τα ΜΜετγοιείππι ἱπέτοεηποιξξ, 
᾿ἰεςε ος ἴουΐ΄ 8116 τερτιαξ 
ΟἸεπιεης Αἰεχαπάτιίηιις. Η6- 
:ούθαπη Ῥοῖο ἃ Ηεςαΐα 
παγαπβδίοντηδίπι 11 ἀἸοϊέ, 
'αὔοά {{|4. απππὶῆξ ἄθα, 6 
ΘΟ ΠΟΠΘ᾽ Ὁ. Ζοιίπίμο. ἀἱ- 

ἔζυπ 
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Τριούχενος μῇ νου. δειμυόεένων ϑεὰς, “. 

Λευφξῆρα πρῶτον ὅνεκου ῥίψοις πέτρον .“: 
“Αδη κελίκινῶν ϑυμοτων οἰπιοίρξετοα. Ὁ ὃϑῦΘΞςὉ 

Συ δ᾽ ὦ ξύνωιμε, πλέϊξον ἐξ ἐμῆς φρενὸς 

ΤΥΘΟΟΡΗΚΟΝῚ ΚΞ 

ΓΒ 

Στερχϑεῖς;. μελώθρων ἕρμο χαὴ πάτρας ὅλης, «190 
Οὐκ εἰς κενὸν κρηπῖδο; Φοινίξεις φόνῳ τ: τ 
Ταύρων, ἄνακτι τῶν ὈΦίωνος ϑρόνων. 11. 

Πλεςῶς πωρχοὶς. ϑυμώτων ̓ δωράμενος.. ΕΠ 

᾿Αλλ᾽ ἀξεήοι σὲ πιρὸς Ὑενεϑλίαν' στλοίκου: 1: 10. 
Τὴν ἐξόχως Γροωχοῖσιν ἰβξυμνθομένην, 
Οπ σφε μήτηρ ἡ πάλης. ἐμπίείραμος .. .. 

΄- 

πο 195 

Ἔν ΠΥ: 

“Γὴν πρόοϑ᾽ ἀνωσσῶν ἐμβαλοῦσοι “Γαρτάρῳ : “.. . 
Ὥδινας ἐξέλυσε λουθῥοώοις γονῆς, 0. Ὁ. Ὁ π Ὁ 
Τὰς παιδοβρώτους ἐκφυγοῦσ'. 

4 

ΙΡς " ; ἐστ 

ν.11809. Νες τυ, Πᾶς ἔλέον, ΤῸ 

αὶ 

ὁμευνέτε. ὧν ἢ 

:" ἐξ; , ! " Θοί- 

ον; Ῥβξτῖβᾳ ε886 ἕμϊστυτο, ὅττι 
{ἴγά ον! ρἱα (βου βοϊα οἤεγεϑ; 

Σά οὔ. ῬΠδεταθα πυποὺ: 
Ῥαΐυν Ηεραίε ἃ Ῥῃεεῖβ, ντθς 
Ὑμεῆαιδθ. ΑἸ (ταάππε 
δαπη Γουΐβ ἐξ ῬΗδτεάς ἢ|18π| 
ἈΠΠει. ὁ ὙΡΎ ΡΝ ὙΠΟ 
183 ΤΟοῦρ, δεσποτοίοις) 

Ψ γῆις Πειῖ, οἱ Ηξεσαθα 
ζοτγίς οδίξρεγαί, νὲ εἴ ἐπ Ετπ:- 
τριάς 15. ἐπίππ Βοπουαγ "ΠῚ 
ξεουθαε ἐεραϊοσγυίπῃ, νὰ ἴα- 
ρυὰ ἀἰχίπιας , π᾿ 5). δχ- 
ἥγυχίε. Ὑυτίοθγιοεπι νοσδί 
Ἡξεοαίεης νι τασᾶσ" τεἱξον- 
“σΏστ;. πᾶπ|,) ὙῈ ΠΠ|6 αἰε 

͵ 
τ 

.“... 

--Ξ Ὑρία μη Ηοδξοξοϊλς. 
γα Ἰέαπδδ. 

«Πφυϊάεπι Ἠερσαΐε Ργοίεγρίπα 
-ξεπίδιατ : δο Οΐδπα ᾿πέδσπα 
ἀἰεῖπαν. Ηεςαία, Ποαξ ἱπέδς- 
μὰ ἴπηο, ὩῬ οίδερίπα,. 
ΕΝ 

᾿ς ρρρρ δος Ἐ ΛΟΠΞῸ 

1184 Ὃς δὴ) Κεξοσῖυν ρεὲσ 
ϑυποίϊη δα ργβθοβάδπϑ δεσποα, 
τοίοιας, ἴῃ. 4π0 ἰαἴεὶ Θαπί εἴα 5.) 

᾿ς 1158. δα. κελαίνῶν ϑυμοίτων 
εοὐποΐρξετοι) ἴος εἰξ, νί τεξϊα 
Ρἰδηϊοτῖθα5 νεγθῖς Ρϑέζοσς 
εχρίἰςσαῦ: ῥγέρρες ΟΥῚΣ ἐμ ὁ» 
«ἰδρμαα Ηλοεδα, ηπα ὁαεάεα 
(68π:. ΡΙαἴοτῖ. ψοϊθ ἴβοτα- 
δῖε. ΕΞ λοξόν ἐρεῖτε 159} 
“8. 89 Σὺδ ᾧ ξύνοαμε,) Ηφ6- 

"δέου. Εππὶ ργορῖετ Ρἰεϊαϊεπὰ 
εξ οὐϊέαπι ἀεοτγαήι.. ροίΕ 
πιοτίεπι ὅπ δϑαϊστατη ἱπία- 

τῆας Ῥτγαθάϊοιϊε. δ ἀιαςόηάυπι 
“εἴἴε.: “Οείεγαηι Ορμΐοπ 8π- 
«{ε. δαί ἀνπαπι οὰπὶ" Εὐσγπο- 
πο ἐπ; οθοῖο τεσ παραξ: οα- 
15 [οἰππ’Ροβεα ἐπ Ταὰ- 

Ρΐτοτ, 

ἘΔ ἐν. 



ΟΑΘΘΑΝῸ ΚΑ 

ἀΓτισογυ ο 5 1γαη} ξογ πη ἀδη5 4646, 

187 
᾿ 

πος κῃ φ 

ἘΠῚ 

Οἰοπίδηι ρείπιαπῃ ἰαρ ἀαίογεπι ργο οἴ θη 5 ἰαρί οί, 
ΝΊρτα ΡΙαἴοηι δυίρισαδίταν ἔδογᾶ. 

[τὰ ἴα, ἔγαϊοσ, Ῥ᾽αγ  Πγ1ΠΔ 6Χ ἀΠίΠ1ο ΠΏ ὶ 
ΤΙ οξξ6, ἔα!ογαπι βθάϊαπι, το ἀβαᾳαθ ραΐσίδθ, 
Νοη ἔγυδτα [0] πὶ οαθ 6 γι θπέαθῖς. 
“Γαυγοσαη, τορὶ Τγοπόγαπι ΟΡΠΙΟΠΙ 5 
Ῥ]Π ΣΙ Ώγα5 Οὔ γθη5 νἹΦΕΙ ΠΙΓΠῚ γί πη 149: 
ςρᾷ ἴῃ παίΐαϊθηι [6 ἀμοθὲ ἔθ γσδη,, 
Ἐχιηγο Θγαθοῖβ. ςοἰοδταΐδῃι: 
ψθίπηαΐογ ᾿ρίμμι -ἰυξξα6. Ῥογιία, ᾿ 
Ῥγίογθπι ΓΘρΊΠ 81 1ὨἸοἴοη5 ΤΑγίασθ,. 
Ῥοίοτθβ δχίο ξ ὀφοῦ ρασίαθσ  . - - 
Ῥαυθτγίπογαβ οἤυρίθηθ φοηϊσίβ 

“τ ω 
ἐφ Ἔν τ αὶ 

ψνω νει Μ - 

Ἐρυ- 

νἀ ττοί. ἰξά ἐὴέ τεπὶ τὰ ἀϊτῖσοε, νέ 4] 14υαηάο οἵα ἕμὰ ΠῚ πδίαϊοπὶ 
ἡρῆθξι ̓δειλμὰ, ἵν Ὁ, ἄἔδοβο; αιριλ ἃ ἡμθης 

Ρἱΐεσ, δχρυϊο 
Ορῃϊοηὶς"{πεοεῆτους,. Ν8- 
ταϊεπὶ ἰουῖς. ἰείγαπὶ ἀϊοῖξ 

48π|,) Διὸς γονορὶ ἀϊξχτιις, 1π 
4τὸο [Ιυρίΐϊες. δουπάμτῃ 
ᾳποβάδπ), παίας εἴ, Τῆε- 
«(865 φυαοφαε νοοάγαπηὶ Οτϑεοὶ 
4υϊάαπι δεδίογιπιὶ 1π{145, 
νί Παθεῖ Βρίδτοπιπιο ἰϑϑλαὶ 
Ἠετοάοξαπη: Ἂ 

Αἕδ᾽ εἰσὶ μακάρων γῆσοι, χόϑι 
περ τὸν ἄριςον. 

Ζῆνα ϑεῶν βασιλῆα ἑξηὶ τέχε 

αν. τῷδ᾽ ἔν χόρῳ. 

“Μαΐου Ἰουΐ5 εἰ Κπιεα,. 4186 
ἐπβεχρουιεη,, Ροσζεπι γερῖ- 

΄ ) 

ΘαίαγπΠοΟ, ᾿ 

ὲ δεκμαι πρας Ηἰς (Αἰ τεξῖε; 

ἡὐδίη, ἅδ᾽ «ἀεῖο ἀείαγθδουΐέ, 
4αδτο εεἰαξῖδε ρεγῖτα' πος ἰο- 
το ἀϊοϊξαγ. 

ΤΠεῦδᾶς, γνΌϊ Ἰοοιις ετδῖ φαΐ- ττοό σφὲ μήτῃ!) Ηος σφὲ 
ϑ.Πο αἴξες ἐχροπῖς Ρεῦ Θε- 
Πιζὰ ]π| αὐτῷ, νί τεξεταίας 
84. “μήτηρ ἐδινας ἐξέλυσε, ἷ. 6. 
υὐὴ τρατον εἶτις (ίς, Του ]5) 
γαγτώς αο᾽ογίδως ἐκ[οϊωτα (1. 
θεά οὔπὶ σῷε Ρεῦ ταίΐοποβ 
Οταπηπιδίϊσαβ Θεηϊ πα εἴα 
Ρίαπο πο ροῖε, εἰ Απερία- 
ἧς δἀιηοάππι ἄστα Π{; (Δη- 
ἔετὰϑ Ρετ ᾿Αςραυζαιίααπι, 
ἦρ {μη νογεῖέ, εἴ ος Ργοπο- 

ΠΊΕΠ ΡΑτγῖίεσ δά Τομοιμ ἰγαχῖζ, 

-φὲ 
νέο ἰῳωωω ον.» 



ἄεων.. 

ἀ88. 

Θοΐνας αἰσέπτους. ἐδ᾽ ἐπίανγεν βοῷᾷζἩὟὀ - 
Ἰηδυὺν» "τὸν δντέποινον ἐκλόάϊνας ̓ πέτρον; Ὁ 
Ἔν γυιοκόλλοις σπαργάνοις εἰλεγμένον,. 
Τύμβος γεγὼς. κένταυρος ᾿ὠμόζφρων. 'σπορᾶρι, 
ΝΝήσρις μοκῥίρων δ᾽ ἐγχκωτοικήσ εις “μέν 5588 
Ἥρως εὐλ λέγω, πρροικορενοιωρς ΟΥ̓ ΕΟ ἃ 208 
Ὅπε σε περϑθεὶς ̓ Ὠγύγδ σπάρτος τας ον ὑλόας 
Χρησμοῖς Τατρβ, Λεψίδ' ὑγμυφᾷ ὡς ἄβᾳ Ὁ ἘΡΙΤΎΜ Ἢ 

Ἔξ Οφρυνείων ἡ ἡρίων οἰνειῤύσας, οὐκί μι δ 
Αξει Καλύδνε τύρσιν᾽ ̓Αὐνῶν: σε γῆν. ἐλ τεσ 
Σωτὴρ᾽, ὅταν κώμνωσιν ὁπλίτῃ μονήὶ οὐ το υατρ 
Πέρϑοντι χώραν, ΠΡηνέ οΕ πὴ οἰνοίκετορο."" ἘὉ {πον ΠΕ 
Κλέος δὲ σὸν μέγιςον ̓ ώτήρων κερϑρος τ Σ  Κ9 29 Ὸ 
Λοιβοῦσι. τὐβδενῶσον ἌΘΡΗΟΙ ἴδον. τ σμπληου ὦ 

Ὡς ΟΡ ΒΚΟΝ ΓΖ: 

τ -ς 
᾿ 
δ'΄προ:Σ:- 

» 

ἜΤΕΙ Ἥξει 

χτοό. ΒῈ 5 ΚΠερα; ατὯ6 ἘυΤΥΠΟΠΙΘη (ρτίον θη ἕοτγα- 
δ᾽. τυ Ὁ ἀραρ δος Ὀρλί πδνη ΠΠῊΝ ἐρεε, ἘΠ 

ϑδῖαγητ πὶ σοηϊασε αἴ Πϑεξος Γάος. ἄθθο "Ἶδιὰ ἰς 
ἰαριάθπι; ἐαίοῖ!ς ᾿πρξξ τὰ ΡΙῸ ΠἸτο νοταῦαζ, σαπὶ ΠΡ οτοτιπὶ 
{χότιιν αηοα ἐδρυςἢγιπι νοῖς ἔλέξιι5 οἴεῖ, 

εἰ σρ 58. οἶϑδο.95 δ «ἀπσα σα 9 ΕἾ 

σφὲ ἐηδὴ ἡδῆν ἀὸπιοπαεδεϊ- ῤροῦ Ἰ{ππὶ Βαΐπε; "ἢ “ν εἐ 
νὰπὶ οἰ, [4 τεξίρνοουϊη. ἐφαυπι ργο Νέρεαπο, ἅσ- ὦ 
Ἐεδι Πρὸ τρτοαν Ῥοείξδέιις δά 
ΤΩ, πο τς ΠΝ Αϑάηι 
ὩΣ Ἔος ἢ δχ8 μὐ τὴ 
τ δ σὴς ἐξέλυδ εν ὠδιιαξ, 

ἐς ΟΥδεςίβπιδ, Ὁ 
χατοὶ ἩδημΝ ἐμοὶ ἔυπων 

ἡρίαηι 4ποδαὶ ἀο]ο οὐ 
τη “οχεπίρ! αὔτ ὙΥΡΗ Υ. 
τηχοίδᾳ: πεῖ ἐἐε--ῥήξα (τὰν 
πλατὺν τόνοντα κὰν νρὰβ! με 

ΨΌΙ , με Ῥίαπε ἤς, ψΈΒ.} ϑὲ, 

δἀμίρδται,. ᾿ 
τῖοο Τὸ ἩΝδηβμδδν 1. 

νἱἀδύη ϑατίτιο, ηαὶ ΠΡοτὸβ 
Ὀἠδπ65 ἀοποτγαθαῖ, ρτο [ομς 

όπε Βα αι ἡ απ βλαυΐα- 
Ἡΐας οχίγο πη Βοδοῖϊοῖς {τ|- 
τὰ Ὁπαδτοπθάηη. ταῖς οὔτε 
ὙποΠίοπι Ῥοἐγδ απ, ἴπ 4ιῖο 
᾿βδἀξάτπους Παπό Ἰαρίδεὴ οο- 

Ἃ εάεεῖιι. ᾿Οεπιίδοτγιπ) ᾿νοςᾶϊ 
᾿ϑαξάγη πη: 48 [ἡξτὰ ἀτᾶ- 
(ὁ ἔιονῖε, ἰϊασάξ ΒΓ βοτπηῖ8, 
ἅπεν Οεπίαυνῖ: γεὶ απο 
οἸ πὶ ἱπ ρρενανῃ (εἰ φοπαογίε- 

Ἡδδ “Ὁ πὸ μῶρε Ὅυυπι, 
ὙΠΕεΡαηὶ θεῖ! απ. ἐξ ρέ- 
ε γεχάγεπίωσ; ΑΡΟΙΠ πίθ 

οὔϑ- 
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Ἐρυϊας ψαιρίαο: θα, εξ οἰ... 11 ἈΉΡ οἷς 
Ὑ Θ ΓΘ ΠΏ, γἹΟΔΥ 1 ἀορ]ε16 5. Ἰδρι ῥῶλ, ον κτλ 

Ἑαίοῖι!5 τηθιηδτα νἱποίδηείθυις 1 πο] τ}... ἃ 
ΘορυΪογαπι ἴαξξας ΡτΟ 15. δ ηζαιιΓι8 ὁγιδοίδ, 

1η δεαίογαιῃ ρίζαν ᾿η.}15 μαθι 5, ΤΊΔΡΉ5 

Ἡδτοβ, ροογαγι ΠῚ νἰπάοχ. [αριιτάτάπι:" ᾿. 

ΠΟ [8 [αἴυ5 Οργρὶ ροριἝα5,. οδέθῃιρογδηβ. 
Οτὰαοιὶ 5 Μαάϊοι τόρ ῆζο ὑΤΓογπηητ6!,.. δὰ 

Ἐχ Ορβγυηθι5 Δδ]αΐυτη [φραϊοτίβο ἀνε ν υ 

Ἐδγοῖ, Οαἰγάπὶ. Δα τηοθηϊ, [ΟΓΓΔΙΏΠιι6 Αδημηιν. 

δου δίογ6 1}: 4 ΠῚ τηξεβαδυπεις εἈχῃιαῖο. οχοῖς- 
δ, οἶζα, ᾿ 

Ῥορυϊαηίο τϑρὶ οῃ6η1,. Τεπεσίηαθ βϑολρρα 
Τασπηὶ ἀθηϊ 46 ΠΟΠΊΘΠ Π]ΑΧΊΠΊΠ1,- 4115. ἀΘ4παΐο,, 
ΔΓ 0118 νοπθγα πίον ΤΠΘθδηογαπι ἀπο 65. 

νε- 

. 1204. Ἠρδιμαδῖς εἴσο ἰάπὶ ἴῃ ῬβατουιΠὮ Ἐπ ηρς ο πιλρης Ἠοῖοϑ, 
"ᾷ 1206. τυ. οὔτ ἴς ὙΠοΡαηϊ, ΑΡΟΙΠΠ 15. Οὐ 0. ἡιοηϊτὶ, ἃ [8- 

Ρυϊςῆτο το Ὑτοϊᾶπο ἰγαηϑίετεης ΤΗοθαβη Βοεοεία, Φτορῖοῦ: 
εα, ιοά ὈΕΙΙΟ ἃς ρείξε νεχαραητσαν, 

Πογδοῦϊο ΠῚ ἤππὶ Ἠεϑθοῖῖϊς  ΡΟΡυϊαίηΐάαε ΤΠ Πεθας. δτοοί- 
οὔϊαα Τ πεδας ἀεΐεγγε; 14 εγαῖ ᾿ς Πα Ηεξϑονίς. ὉΠᾺ 
Βυϊυβπιοάΐ, οἰζαπίε Ῥαυία- - Ἐχ Αἴὰ Ιουΐβ. δυῤρίεἰϊβ 
ηἶδ: Ἰιογοᾶ ςοἰςηΐθβ. 

Θυβοῖοι Κάδμοιο πόλιν κα- Ηᾳας Ρετπεὶ ΟΡ ΓΔΡυπὶ 

τανοιετοίοντες» Ηεξοεῖς, ΠΌΡΕΣ ἴῃ (ςπεα 15 
λυ ἐθέλητε ποαΐτρον οἶκϑιν ΔΓ Ζαΐς τορεγίαπι: 

σὺν οἰμύμονι πλέτωῳ, Ἐπὶ “Ἕκτορος κειμένε ἐν Θή- 
“Ἕκτορος ὀξέα Πριαμίδου κοο βόας: 

μίσαντες ἐς οἴκους “Ἕκτορι τόνδε μέγαν Βοιώτιον 
ἘΣ ᾿Ασίης Διὸς ἐνγνεσίῳς ἢ ἥρωσ ἄνδρες ἕτευξαν 

σέβεῶϑε. τὰ ἐς: ὶ Τύμβον ὑπὲρ γοζίης σὴμ᾽ 

Οδάιπεὶ οἴπεθ, ἀεπεαὶὶς ἐπιγιγνομένοις. Ιᾷ εῇ: 

οἶατα ριορᾶρο, τ Ηεϑουΐ ΤΠοδΙ". 
δὶ Ρϑίγί ν 15 ξ] σε 5 ἀθ- . Ηδεγοὰπι {01 ΒοΘΘῚΪ ἐδε- 

φετε Δ ϊζα, ΤῈ τὰπὶ ἔπρεν) Ηεέον, 
᾿ Ἶ Ἡοὲ 



1τθο ΤΥὙΘΟΡΉΚΟΚΝΙςΞ 

Ἥξει; δὲ Κνωσσὸν κἀπὶ Τόρτυν νος δέος: 
Τομὸν ταλοόνης πῆμα, πᾶς δ᾽ ἀνάξατος 1215 
Ἔξφαιε φρατηγῶν οἶκος. ὁ γορ ἥσυχος 
ἸΠορκεὺς δίκωπον σέλμα ναυφξολῶν ἐλᾷ, 
Λευκὸν φροβήσων φύλακα τῆς μοναρχίας, 
Ψυδροῦσί τ᾽ ἔχϑραν μηχανοῶς ἀνωπίλέκων, 
Ὃς ὅτε τέκνων Φείσετ᾽, ὅτε συγγάώμε 1220 
Μήδας δάμαρτος, ἠγριωμένος Φρένας, 
Οὐ Κλεισιϑήρος ϑυγατρὸς, ἧς πατὴρ λέχος 
Θρεπτῷ δράκοντι συγκατοινέσει πικρόν. 
Πάντας δ᾽ ἀνάγνοις χερσὶν ἐν ναῷ κτενεῖ, 
Λώβοωσιν αἰκιοϑέντας ᾿Ογκαίε βόϑρου: 1225 
Γένους δὲ πώππων τῶν ἐμῶν αὖϑις χλέος 

᾿ ΄ ᾽ Ζ΄ 

Μέγιξον αὐξήσουσιν ἀμναμοί ποτε, 

Αἰχ- 

ν. 1215. Τυὰπὶ ἀθηΐφιιο, ποπιθῃ τηαχὶ πηιπὶ ἄτιοο5 ΤῊ Βαηὶ (ον ῆ- 
εἰϊα τοϊσ᾽ οΠ Πηπις σο]εής, 

ν, 1214. Ἐχτεηάρε [δ νεῖὸ ετίατη ἰπ Οτοζαιπ ποία οἰ απιτᾶ5., εἴ 
ΟἸΠὨἶβ 101 τορῖα Τἀοηιεηοὶ ἀοτηι5. ρευιθίς. 

'σος ἤτγάχοτο νἱγὶ, [ἀοἱ- 
ἀα ἤςπα {[ιΐ5. 

Οργεὶ ρορυϊαῖ νοςᾶϊ ΤΠε- 
ὈΔπο5, δῷ ΟΥΥ̓ΡῸ τερα. Εο5- 
ἄεπι ργδείθσεα Ἐχ ἀσπεῖδιυιὸ 
ἀτασοοηΐς 4 Οαδάπιο {5 οἵ- 
ἴοβ εξ, ποπ εἵξ οδίςυγάπι: 
Ἰἰέεξ ποηπ}}} διοὶ τὸ σποροί- 
δὴν οἰκῆσοα, 808 ϑρατίος ἀϊ- 
ἕϊοβ ρυζεπί. 

τ2οό Ὅπϑ) Βᾶπε νος] 8Πὶ 
Ἠΐϊς ποῆ ἄς ίοθοο, (εὰ .ἀδ 
τομρογὲ Ὀδρίθπά8π| εἴθ, ρτὸ 
ὅταν, τι, ἡπμιῆ, σοπίοχίαβ.. 
δὸ ἰοτίος τοι οταϊλοηὶς [8- 
τὶς ἀοςεπῖ, ΚΕ. 

1207 ΔΛεψής Θερμινϑέωε) 
Γερῆας ἀϊοϊζας Αροὶο δ 
ΟΥ̓ΘΟΌΪΟΤΠ]Ώ Οδίςυτίταίε: 
Τογπιϊ πίῃ εις δὸ Πεγθὶβ φαϊ- 
Ὀακάαπη. ΟΡρῃγυπίαπι εἰ 
Ττοῖδα ορρίάθπι, ἱπ 400 
εταξ Ηβρέϊοτὶβ ἵδρυϊογὰπ), 
ΟαἹγἀπὶ πηοεπὶϑ ΤΕ 85 ἀϊ- 
εἷξ 4 Οαἰγάπο, τερεὲ ΤΠ ΕΡ4- 
ΠΟ. 

(εἴας Αροϊϊοηὶδ μοι ᾶ- 
ες, εἰ ΤΠοούτίτας: 

᾿Αονίς πεδίοιο βαϑᾶαν βῶλον 
Φροῦντες, 

ἀδε ἄρτο Τ οθαπο ἰοᾳαεπϑ. 
Τεηε- 

Αοηΐαπὶ σΖυοααε δαϊῆς. 
Ρτα5 δρρει δἴαπὶ Βοεοι ἀπ, 

ἕω 



τσὶ 

Ὑ δηϊθέ θειδηὶ (ἰποίπηι οἐ ογέγηκφο' δά ἀράθς. 
Μβδὰ πηΐδγαο οἰαάθ5, ἐοίαφαθ ναϊαδιξαὶ ἡ 

Ῥχιπσίριπη ἀοη18 ; ᾿Π4ῸΙΘ.5 Θἔθη1Π᾿ 
Ῥιϊραΐοῦ ὈΙΓΘΏΙΘΠῚ ἀρϑῖ Πϑυσ 85 ΓαΙΘΠΊ, 
Τυοπσιπι ἀρτζαζαγιιβ.» ΓΟΘΙ οὐποάθη1, 
ΒΑΠΔοΙ δ 546 οἠΐαπη 4015. σοποὶ ]δἴαγαβ :. 
ΟἿἱ πϑ4π6 ἰδ γὶβ ραγοδῖ, πΘ 416 σοηπιρὶ. 
Μϑάδο νχογὶ, δχϑοθυθδίι8 ΔἸ ΠΊ 111, 
ΝΝοψαθ ΟΠ Πέμθταθ ΗΠ|ὰ6., οὐϊα8. ραΐασ τΟΓ 1 
Αἴυμηπο ἄγϑοθηι Ἰροηάοδις αδογθυιη:. 
564 ΟΠ]Π65 ΠΏΡ115 τηδηϊθις ἢ Οποθαθ ἔοιιθα8 
“Τοειηρίο οσοϊάσδέ,. οοπέμη16}1}18 αβέρξξοϑ. 
ΑἸἸοτίατη ΡΟΓΓΟ σΘΠΘΓ1Β ἹΠ]ΣΟΥ ΠῚ ΠΊΘΟΓΙΙΠῚ 
Μαχιπιδηὶ τυτία5 ἀυροδτμξ ο]1Π} ΡΟΙΓ τ], 

ΘΟΑΒΘΑΝ ΒΑ, 

! 

ἂν ι ' , ἜΝ ᾿ ᾿ - ᾿ Ὺ ᾿ Ἐ8- 

υ ἢ 4 ᾿ ͵ ι ἔ 

ψ. τ2τό. ΝΙΝΑῸΡ 115 δηπη 1116 πηριας (46 ρ6 ἴατι ἀϊϑιιι5) νϑηϊθξ 66 
αὐίοπες ἰπ παης ἸηΠπἰαηι., οἵ σα πι, απο [ἀο 6 Π6115 τὸ- 
σὩΪ δὲ ἔρια] αα ουΐτοάσιη. το] ψαῖς, δά πον 18. δι φοποΙτΑ τι 

ν. 1230. Δίᾳις ἢὶς οἵ ᾿ἰθετοϑς ἸΙΔομιθποὶ, εἴ Μεάδηῃν, νχοίεπι, εξ 
ἴῃ Ὀεῖπ 5. ΟἸΠτἤογαπι Πἰταπι (αἰτατῃ τατπθῃ εἰ ρᾶτον ροίὲ θεῖ: 
ἴπτα ἀδιαν [6 ΡΥ Ομ} 1) 1 τοῖηΡ]ο (ὐοεοτὶθ πρίοτο᾽ νεχάζοϑ, 
ἰτηρίᾳ τπᾶπι ἱπμτοτῆςιοτ, 

Τεποσαὰς ἀεπίααβ Ἀρο!ίηὶς 1218 Δευκὸν) ΤΑΙοη 5 ἢ- 
ξαϊί, ΕΠ 5. ουδαβ ρα [5πι6- 
Πυπὶ εχίαθϑς ογαοα!απὶ, ἄθ 
4ὕο Ρίπάατις Ργίῃ, 11, [) 6 

 Εϑεηΐς ἀϊχίτηι. 

β 1214 Κνωσσὸν) 4186 εἰξ 
Οτείδε νι. νί εἴ Θοτίυ πᾶ. 
Οτεῖδθ ααΐεπὶ ἱπιρογαραῖ 
Ἰάοιηεπδας. ῬΠςαΐογεμ ἃ ]- 
οἷ Ναυριαπι, 41 τηΐξασ 
οἱ ατοσῖς ὁοπίπρές Οτγδθοο- 
τπι ἱπ ἀἀ Ἰεσία πὶ ΡΕ] Ποῖος: 
Ὀαί. 

᾿᾿π|,αρτια φεπ] ἀοπιεπει, 
ὙτοΙάπι ρετίξαττιβ, το ρπτιπὰ 
ἀεροΐπογαῖ: {ΠῸνετὸ α Νὰ- 
ΡΙΪο ἱπῆῖραξθ, οὐο 8 νχοῦο 
εἰ 10 6γ15 [Δοπλε πεῖ, Γαρ᾿ ΠΕΠῚ 
Οτείεηίε ΠῸϊ νυἱπάϊοδυϊξ, 
ΑἸαπηπαπὶ ἀϊοῖς εὐηάεπὶ 
Πε ποῦ, 416π|, 4186π| Ῥποὲ 
οἴεῖ χροίξαβ, δἰεηάιπι ρτο 
δἀορίαίϊο {π!ςερογαΐ [ἀ4οπΊ6- 
πεὰ5, εἴάθτη 4ασααε ἢ] ϊαπὶ 
{ε ἀαίυττιπι ἱπ νχογεηι, ρος: 
ἀπ8πὶ ἀοπλπιὶ γε ι{{{πἰ, ρτῸ: 
πιϊίετϑῖ, 1225 
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ὶ 
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Αἰχμοᾶς τουπρωτόλειον ἄραντες ξέφος, “Ὁ 
Γῆς καὶ ϑακχάσσης ἐμκόμς τύτμ μοναρχίν 

ὑσλίω πατρὶς, Λαβόντες. ἐδ 'ἄμνηςον,. 

Δ ΥΘΟΡΗΚΟΝΙς 

“ 

. 1230 
Κῦδος μωρανϑὲν ἐγκατακρύψεις ζόφῳ. ὁ 
Τοιόσδ᾽ ἐμός τις σύγγονος λείψει διπλᾶς ᾿ 
Σκύμνους Ἀέοντας, ἔξοχον Ῥώμης γένος, 
Ὁ Καςνίας:τε τῆς τε Χοιράδος “γόνος, Ὁ 
Βελοῶς ὄριφος, ἐδ ὀνοςὸς ἐν μώχαωες. 
« ΠΥ. ͵ ΄ » ᾿ 

Ος πρῶτω μὲν Ῥαΐκηλον οἰκήσει μολὼν, 
1235 

Κισσϑ παρ᾽ αἰπὺν πτρῶνα καὶ Λαφυςίας 
Κερασῴφόρους γυνοῶκας. ἐκ ὃ ̓ Αλμωνίας ᾿ 

Πάλιν πλανήτην δέξεται Γυρσηνα 

“, 

. 

τ Διγν 

ν. 1226. Ὁοηΐῖνα οὰ σἱοτίατι πλδιου τι Του ΡΟ ξοτὶ ποίει ναὶ- 
ἄς δυφοῦυητῖ, ΘΙ Πςὰ νίγτατε πηατῖ5 ἂς τοιγάρ ἱπηρουίηι αἀορτί, 
Ὧδς τι ῥτοϊηθ, ὁ Ῥαττα πιοα, ΟὈίσιτα τπδηοὈΐ5, 

ψ. 1212. ΤΆΪῸ5 ὁπ πῇ ῬοίξἐγῸ5 ἄπο ν. ος Κοιπη μη ας Εείμηηι, ᾿ς 
Ὀεδῖς οοη ἈΠ σ Ὁ] ΠΕΙ15 πιθῖι5, Αοηξας, Νοπευῖβ ἢ]1115., ργα ἀεπϑ 
ἃς ἔογτῖθ, 40}, ἔιρίθη5 8 Ἰτοῖα, 

1225 Ὄγκοί) Ὁποδοθᾶ 
Ὅετος ἔδει Ετγίπηνβῖη Οπεῖο, 
ἈΑτοδάίδα τερίοπε, ἵἴεομπη- 
ἄπ Ρααί. σοἰἐθαΐαγ, νὲ εἴ 
Ἄροϊο ὈὉποᾶεῦθ. Ὁδγεσὶ 
Ῥοτίο ἴπ ἔοαρα [οπιρ];, οεὰ 
ἐπ ἴϑεπδο ἄθδο, ἰδογαπι Πεθαΐ, 

οοαϊὰς. σειηΐπαπι απ ἀδπι 
{πρτα ἀε Βαςσοθο τοἰαίιπη Εἰ, 

.. 1226 κλέος) Οτίαἴπεπ  τ-. 
15 εἴ ἱπηρεσῖ! Κοιμδηὶ, 40 
Ἄεπρα δά ᾿ἐοαγαίππι ἐἰ Κε- 
τηῦπι ἀεάυξεῖ, ἀείποερς δὃχ- 
Ρἰϊὶαΐ,. ". 

1232 σύγγονοε) Ἀδπθᾶβ. 
Τιος οἷπὶ Πὰπὶ φεπαϊ εἰ 

ΑΠάγδοῦπι: αἀαοταπι 1116 
Τιαοπιεάοπίοπη, Ῥυτΐαπλὶ Ρᾶ- 
ἴγεπ 9 ἢἰς Οαργη, ρΡαΐγεπι 
Αποβῖίαθ, ργοσγεδυῖς, ΑὉ' 
Αεπρα ἀεΐηάε οτἵ! Ἀοπηα]α 5 
εἴ Κεοπιι8, 405 Πεῖς ἰεὰη- 
ἑπϊοβ νοζαῖ. (αδηϊα εἴ 
ΟΠοετὰς, ψεπεγῖς ἐρτΠείδ, 
πη 115 επθδα Ας ἀο (εἴϊπία 
΄υϊάοπη απία ἀϊχίῃγιβ:. 
Οἤοετας δαΐεπε ἃ ροσοεΐβ, 
4ο5 {ΠΠ1 πγαξϊαθϑης Αὐρταΐ, 
Ῥοιο παπουραία νΥἱάεει. 

1233 ῥώμῃ) Οοὐά. Ὑγ1- 
το. ἴτες ῃἷς σοηήἴαπίεσ ἑομῃ. 

Ἰερυηᾷ, οαἴα τοτῖο ; απδς ἰ6- 
ἐϊὶσ 



ἨἩαὔις ογοῶα ῬΥΙΠΙΔΓΌΠῚ ΘΟΓΟΥ 
ἼἜδεγδο τη τίϑφυθ Γορέγαιῃ, 

δΑΡΘΑ͂Ν ΚΑ, 

κ᾿ 
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ἱπηρογιαη}. 
Αἀορε τ πθαιθ οδήοαγαμχ,, 1 ΤΟΙ χ ραΐγία, 
(Ἰογιαοι τπὰτοθίοθηίθηι θη  γ15. οσοσυ]α δ 15. 
“Ταϊοσ τηθ 85 ΦΖυΙ44ηι σοηζδηρ  ΠἸΠΘτῖ5 ΤΟ μη 4ηθῖ ἄπος 
Τϑππουΐοβ, ον ᾶη Ἀοιηδο {ΠΡ Θη),. 

᾿Ρ ΟΔηαρ δ 8 6 ἸὩὨοΟΥ ἀἐδ᾽ τ} τωι 

Οοπῆϊ!ο ορεϊ5, πος ἱπορέιϑ δό}10: 

4 

αν 

Χ 

Οὐ φχιπηίαι ἈΠΆΘΟΘ] ΠῚ νι θης μαδίζαδιε. 
Αραά αἰζυπη ΟἸῇϊ πηοηίοιη, 6 Ταρηγ ας. 
Οοὐπίρθγα 

ἸΑ͂ ΠΤ Ἐν 

- 

ΤΠ Ιοσοϑ 9 ἐχ ᾿αϊμηορία νόο 
Ῥυγίὰαθ. ἘγγΟ ΘΠ] ἐχάρίθε ΠΣ ΑρΗ βρο ΩΝ 

. 

ἴγη- 

οὐ ΟΧ 15. Ῥυπισσι ἴηι Μασοάοπια Δ τὴοηῖοηι ΟΗΠῚπι, οε ἀρμά Μὶ- 
τα] ηα5 μα λταῦῖς; ἱπάς νοτὸ 1ῃ [ταν νθαῖοῖ,. 

δεῖο πὶϊηὶ φασατα πταΐέο να- 
ΥΠΙπλἰ ον οἴ ναοίηϊο σοηθ- 
πἰθπεῖον νἱ ἀοζαγ, Ζα απ νὰἱ]- 
φαῖα. 4π46 Κογναη; ἀϊογία νἹ- 
οἴαν Ποιχίπατο, Πἰμιῖς ἀ6ἢ-, 

αἰ) ΠοϊοποΠ] σοπεϊποαῖ, 
δο488 ἰρίο ἱταπάθπι ρτοάαῖ:; 
αἰΐογα 116 σοπῦτα, ἀρροὶ ατιαὶ 
δὰ ποπιὲπ νυδὶ8 ργορυ πὶ 

 αἰϊαῆοπε ἐπάϊζο ρας {πααἱ- 
ταιὶς ἰοξζοῦι αἴοταῖ, δ. 

1236 Ῥαΐκηλον) Μαςβάο- 
τῖδθ. ντδοπι. ΟἸ ας. εἰῖλπὶ 
εἶαβ τορίομὶς πιοης οἰξ. [,8- 
ΡΥ ἥἴας πλαίλοτος αἰϊεαν ΜΙ- 
τη  οδς νοδαήζανῦς ῬΘΘΠ 

ἀποσης ἃ Βασοῆο. 41 [,8- 
Ρηγῆϊας 6. πϊοηΐς αποάληη 
Βοεοίίαα ἀοποιηίπαῖας, 96- 

Ν 

ἜΧΘΙΏΡΙΟ. 

" 

τὰπί σασα6 ςούπαδ, ΒΟΟΣ 
Ρτγο “Αλμώγίας [6- 

ὅ0 ᾿Αλμωπίας εχ ϑίθρῃαπο εἴ 
Ταπογά. εἰζ Θηἴτη τερῖο Μα- 
φεαοῃίδα, 840 Ηἰπιορε οἷ- 
σαπίε ΠΟΠΊΕΗ [Ὀγετη, οἵ ροί- 
ε8 Μίηγα ἀΐδια; Ραιίαπίας. 
ἴἁεη Ηἰπιοπες νίοιπὶ 
Βοεοῖίαε (γαάϊέ. Ρᾳ οἵ. 
Αργὶα (488. αἰ ξοσ Οδεγο) 
γδο Γ6Ά}148.. ίρρ. 5. 

Ῥνδὲρ Αρυ]ίπας [ἰρέ, υδὲ 
᾿ [πηάϊὰ ἡμοη χη 

᾿Ο᾽νφής ῥε]1ο Ργαροίαγα, ἱμσὶς 
ο φοηβαϊε Εὐγαῖνν 
Αγ δο “Εὔα. ΠΥ Ρἢ86 
πιοπλἑπΙς ΘΠΐὰ5 [14], ἰηϊτο 
4αϊηι. Ἷ 

1542 
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ΙΥ̓ΟΟΡΗΒΚΌΝΕΒ Γ- 

Λιγγεύς τε, ϑερμὸν ῥέϊϑρον ἐκβράσδων ποτῶν, 240 
Καὶ Πίσσ᾽ ᾿Αγύλλης 9. αἱ πολὺρῤ ὅηνοι γοίπτοιι. 
Σὺν δέ σῴι μίξει φίλιον ἐχϑρὸς ὧν φραπὸν, ἣ 
Ὅρκοις κεοτήσω. χοὴ λυτοῖς γδνασματων. 

ὮΝ ; ΠῚ 

Νᾶνος πλάώναισι πάντ᾽ ἐρευνήσος μυχὸν 
᾿Αλός τέ .0ὴ γῆς. σὺν δὲ δίπτυχοι τόκοι 

Μυσῶν ἀἄναντος, (ἅ ποτ᾿ Οἰκουρὸς δόρυ 
᾿ 1245 

Γὺάμνψει ϑέοινος, γυῖα συνδήσως λύγοις) : 
͵ ἘΠ γ᾿ ς Ν ; 

ιΤάρχοων τεοὴ Τυῤσήνος; οἴνθωνες λύγχοι, 
ὅΪ ͵ὔ ἵ ᾿ 

"Τῶν Ἡρεακλοίων ἐκγεγῶτες αἱμάτων." 
Ἰὰ 8 , γν 7 ὩΣ Ν᾽ 

Ἔνθα τροπεεζαν, εἰδώτων πλήρη; κιχῶν, 
Η ς Ὁ γ (, ΕῚ Φ 

Τὴν ὕφξερον βρωθέσον ἐξ ὀποόνων,. 

“ 

1250 

ἢ Μή α 
Ι 

Ὁ. 1242. νδὶ ποίσῃς τῷ δυϊπὶ Ιγ Ὡς οαπι ΠΟΙ ἐπὰπιι, ἕο αϑ 
- 

οὐ ἐρ[Ὸ {χοιοῖ, 

ν΄. 1245. Ππνυΐατις ἄπο Το ρΡἢ) (ἄπει αἰϊαπαπᾶο Βαςςπι5 Ππιρ- ο 

ἰαπταπάο παρεάϊοι, πα γάσοοβ ἀερο! εξ, ν. 211---216.) πὶ, 
τ Γανοοι ας Ἱγγγ είς, Ἠδγοῦ 5 ποροῖρϑ,. ΟΡ 

ἡ ᾿ ᾿ ᾿ ᾿ ἌΝ ἢ 

1242 Σὺν δέ σφ ΔΕπδ. 

Ἄζαπας φαοηάαπι ΔΡΡΕἢϑἔα5 
ξαϊγιγῆεσ. ΑἸΜ πσο νοςαδα- 

[πὶ Τυτγπεπαπι. εξ πιᾶ- 

Ιαπὲ, εἰ οὐγοπθῆι ἴοπατα. 

ΨΊγ ες Ἰρῖταν Ρεπηθπι Ἀε- 

ποϑῖὴ δά ἔοεάας ἴετεπάσι.. 

αἀΐρει, ἀεἰπάς οἰἶαπιὶ δάϊαπ-. 

ο ρεηῖ 8 Αἴδεπεᾶο Τάτοθοπ εἴ 

᾿ ὙγΥΠρηὉ 8; Τείορῃὶ ΠΠ: 

οὐΐτο φαΐάεπι (οοἰοἴαεῖϑ οαὰ- 

ἵἴπι Επαπάτο (τἰθαῖ: Νιγοῖ- 

118, αὶ εἰ 110. Χ. ἢς αἷτ: 

-α αρολοη 

Τμηρὶξ ορε:, οοάμεχμο - 

γἱΐ: --οΣ 

1 245 σὸν δὲ) Ὠποππδάπιό- 
ἄππι πεῖς σὺν νἱπγραίατ, [τα 
αυοᾳας ἀραιὰ ϑορίιοοὶ. Απ- 

ἀἰροπα:. 

τ - Σὺν δέ νιν. 

Θηρώμεϑ᾽ εὐφὺς, ἐδὲν ἔχ ς- 
ΘΔ. πλυγμένῃν. εἴ Ευτὶρί ἀοπὶ 

Η!ρροϊγιο: 
Συ τον θεῶν ἀκάμπτον Φρίνα 

καὶ βροτῶν αγϑῖς ,. Κύπρι. σὺν δ᾽ 
ζ ὁ ποικιλότερος » εἴς. ΝΥεις αἷϊ- 

(ες ἱπι  σοηάστ εἴς ΠΠπ4. 
σὺν δισσοὶ, φαοά οἰϊπι ἴῃ οΥᾶ- 
οαϊο φιοάδιῃ δι γ} 0 τε-᾿ 
Ροπεπάμπι ἀοοσαϊπηας. Ῥτο 
σὺν Ποππυπαυδπὶ Ὑἤαγρϑπὶ 

ἐν, 



ὡ: ΘΑΆΒ5ΑΝ ΒΕ; ὶ ἽΣοΑ 
Τποδυβα 6 Ἐπ ποκα οἰϊοῖβηθ [Δποαηι ᾿ἀιιπιδη, ' 
Ἐπ Ριἃ, Τα] ταϑ4ὰ6 ΑρΎ 46 Ῥεοοτοί!. ΗΝ 
Οὐπὶ 11ὸ ἀθιπάθ τππρϑὲ Ἀμμ απ ΣΠ1ΠΊ1ΟΤΙ5 ΘΧοσοῖξ 

[Π} ᾿ 

Τὐγαπιθητῖα αάϊσθηβ δὲ ἀρεν τ σϑηϊουϊαξῖσ, 
ΝΥαππ5, Θγγογι 5 ΟΠΠ68 ΡΘΥΙογι ΔΕ ΤΩΣ 
Μασὶβ ἔθγγαθααο: ἤπια! φασααα ροπηίηὶ 811 
Μγίογαηι τορὶβ (ὀυϊας, Δ] ἰδ πὰπάο Πματΐαη5 Βαϊαπὴ 
Οὐχαδθιε νἱαὶ ἄθαθ, ὀγάγα ν᾿ 5 ΘΟ] 85) 
Ἴατγοβοη οἱ Ἴγτν ἤθπα5,. ἰὰρὶ ἰογιμαϊ, 
Ἡογοῦϊθο ρσορήδῃ ἰησΌ!ϊΠ6: 
Μὲ πιρηΐδηλ δ1δ15 ρ]θηδηι ΟΠ ομδη5) 
ὈιιαΠ Ροίϊθὰ ςοιηεάογαηΐ [061], : 

ἱ Ἷ Α 

Ν Ἢ ᾿ ἴῃ 
Π 

Ι 

ν, 1250, Ηἰς ἰρίταν ταθηίατη, εἶδὶς Ρ᾽οηάτη, οβεπάοη, ἠτιάμ (δοὶ 
εἰ115. (4 τὰ τλθτὶθ ῬφηΙΌτι5 σοητζαι) οοιηεάσηξ, τοςονυἀΑ ὈΊτοτ, 
Μος Ἰρῶ Ὁ οταςυϊο οἰ ρτδοαϊέξατῃ εἡΐε; 

ἂν, νἵ Θορ ΠΟ ΕΟ ε8 ἱπιτῖο Οε: 
ἀϊρὶ τερὶο: ὌΩῚ 
νυ τς Ἔν δ᾽ ὁ πυρφόρος - Θεὸς 

Σ κηψὰς ἐλαύνει λοιμὸς ἐχϑι- 

'ξος πόλιν. 

τ24ὅ ἃ πὸτῦ ΗΪΠοτίδηι 
Τεϊερδὶ ναΪπενα ἰαρια 
᾿ἘΠΑΣΓΔΣΠΊΙΣ, Ψοεαίαν Β6ς- 
πὰς [απίαηο; ησασά εἷπὸ 
ΤΥ (ατῖα ποξῖς ςε]εὈτάθ8η: 
ταῦ; ἵγπιδοϊϊός γετο, ππαῇ 
νΊΠῸΠῚ ἀπ οπίεν [ογαηἀι ή 
ἀπε εἴ Δδίςοπάεη απ, 

15.0 Τῶν Δ ολλν Το" 
“λερτιας εηῖπὶ μᾶῖοῖ, Ἡδτοα- 

τ Ἢ οτος ΕἸλὰς ἐκ ΑΘΒΗΝ ΔιΙεὶ 
. Ν ἢ 14. 

᾿ 

1252 9 εσπ:σμοΐγων) Ὁ Πατ: 

ΡΥ Ϊα; ἢ Ν γρι ο οτφάϊήχας, 
ΕΓ Απο ϊς αἐςερίοττηι, νο] 
βοιίι9 ἃ Ιοὔῦβε Ὠοάοπαρο: 
Ἐὰ ἱπρεδαηξς Αοποαμ δὸ ἰο: 
0. νΓΒ ἘΠῚ. ςοπάετε, νὉ]) 
Ῥοίξατπιαπι ἴοοϊ! πλοπίας. ςο: 
τη θ απ} ηϊς ἀυθάτγαιρες 8Πη:- 
πχᾶὶ ρυδεοθθηβ. ΡΓΟσΏ ΠΡ 6: 
τοῦ; 

1253 βοι: ιγένων) 40 «{ϊ: 

ἄστη ποιηπα 4ποηίαπη ἔπ 6: 
τασπε Γι] ΐν Οαοί -Δαϊδηι 
(τι οἰπίὰ νεῦος. α Αδποὰ 
πο πα τας αἰ Υ οορητοη, 46- 
[εῃᾷὶ [δης νὶχ ν]ὰ εκ Ἀπῖο- 
τία ροζοίζ; ααἱηΐηλο γεηϊδηὶ 

πλο- 
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Μνήμην πολομῶν λήψετοι ϑεσπισμόάτων. 
“Κτίσε; ὃ: χώραν ἐν τόποις Βορε:γόνων ᾽ 
Ὅπερ Λατίνους Δαυνίους τ᾽ φῳκισμένην, “ 
Πύργους τριοκοντ᾽, κϑο πω γονῶς 

στ Συὸς κελοινῆς, ἣν ἀπ᾿ 

ΤΥΌΘΡΗ κοντ5 
ε΄ 

ων λόφων 
Καὶ Δαρδανεέων ἐκ τόπων γαυοϑλώσετοι, 
᾿Ισηρίϑμων ϑρέπτειραν ἐν τόκοις κάώπρων. 
Ἢς καὶ πόλει δείκηλον ἀνθήσει μιὰ ἰ 
 Χαλχῷ τυπώσας, καὶ τέκνων γλωγοτρόφων. ΑΘᾺ 
Δείμας δὲ σηκὸν Μυνδίῳ ἸΤαλληνίδι, 
ἸπΠατρῶ ὠγάλματ'᾽ ἐγκατοικιξ ϑεῶν. 
Ἃ δὴ, παρώσας. καὶ δάμαρτα χαὶ τέκνα, 
Καὶ κτῆσιν ἄλλην ὀμπνίαν κειμηλίων, 
Συν τῷ γερομῷ "πῶτρὶ πρεσβιώσετοι, 
Πέπλοις περισχῶν, ἦμος οὐχμηταὶ κύνες ᾿ 

ψ. 1253. οἵ ἴῃ ταῦτα ΑΒουὶρ παι πε! σαῖς ἐφιηζα ταστεθ, δά πὰ- 
ἸὭΘΤΙΠ ΡΟΥΟΘΙ]ΟΤ τ πἰντᾶς [α18, στη ἃ Ἴτοία ἰδοιπὶ πδιὶ 

᾿ ΝΈΧΙΓ, εὐ 4186 1105 ῬούΌ61105 νῆὸ ράττιι εὐἀϊαϊε, 
ν. 1259. οὐι5 αποαὰς, οὐ ρου ΘΠ] ογη πη ϊοῦ πὶ “Ὦ-" ΙΆΥΣ. 

Ὀς Κοηπιὰ 10} ϊαϊιςι. 

πιεγείαγ οπηπΐπο Ῥοξία, ἢ 
ΟΠΒαϊεϊἀοηῇς ἱρίε., ἴῃ ἢΠἴο- 
τα οπιδηα, 4186 ἱρὰ. 
᾿δείαίε ραυποὶς ἐγαῖ τορπίϊα, 
ΠΉΪΠῸΝ ἔα νεγίδίας. (είΐε- 
τὰπὶ νεῖα Ὠϊ πτοία ἐγ, 
Αοπεαπὶ 4υϊάοπ) [,8ϊπί τ πη 

. σοπάϊαϊε, ΠΠὰπὶ δαίεπΊ, 
ΔΙταπίαπι, ἐγίςεπιο ροίξ 
ΔΠΠη0 ΑΙΌ4πὶ οχγυχε, αἱ- 
Ὅδε Πιϊς οπιὶπε ἀΐξξαπ), φααα 
ξαϊι, νί αἷξ Τα πε πα} 18: 
- Νιωηφηαη υτῇς υἱρὶῃ- 

:ᾳ εἰαγᾳ τη 40} {{16. 

1254 Ὑπὲρ Δατίν,) ϑέε- 
Ρἤδηας5 πὰης νεγίαπ) ἔς ἰε- 
εἰεν ἃ ἶ 

Ὑπὲρ Δακίς, Δαυνίᾳ τ᾽ ὠκισ- 
μένην, νὰ ἔπι νεθες [{6]186 
ἄἀσδε.. 

1255. πύργας τριαίκοντῦ Με- 
το ἰς ϑοῃοϊ δες σερτε- 
Βεπάϊέαγ, 41 ΡΕῚ πύργεας υ7- 
δὲς ᾿ρτε! Πρῖς, εἰ, φυοπίαπῃ 
Βος ΗΠ τοτῖϑε τγερυξποε, ἰάεο 
ΤΥ ςορ γοόπεῖῃ {Ἐπ εἰεῖαε δς- 
ουΐβε. ϑδ8πε, νὲ Μευτγῆις 
τεξζε γἱαϊξ, μὲσ πύργες πἴ81} 

᾿ : δἰτπὰ, 

Ζ 
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Ἷη πιο πο ΤΊ 171 ὙΘ θτιπὶ τοάϊθιε ογασυϊοσΠ1; 
Οομάδεφαδ ἴῃ τορίοηθ ΑδογὶριΠῸΠῚ, 

ΠΟ] Γι δτπος5 Παππίοβηιο μαδιϊαΐα, 
ἜΓΓΘΒ {τιριπΐα, ραγἕ!5 ΘΗ ΠΊΘταΠ 5. 
5015 Πίρταθ, 40.8Π| δῷ [ἀδοῖ5 οἴ θυς 

ΈῚ (ράϊδὰς Παγάδηιϊ5 ΔῈ]. γϑμοί,. 
κ᾿ 

“ΤοΙ 46 ΠῚ Ρονοθ ογιηι ἴῃ Ραγίῃ πυξτίσθη: Ὁ 
Οὐϊυς δἴϊαπι πῃ ντθα νη {πηυ]δογαπιὶ σοηίθογαθίξ 
Ἄδσο [ςα]ρέαπι δὲ ρογου]ογαπι ἰαξξθηξίαπη. 
Εχῆτγαξξο ἀπἔθπι ἐοπιρίο Μγπάϊαο Ραἰθηϊαΐ, 
Ῥεηδέαπι ἀθοτγίτη τηξπ5 σΟἸ]ος δ ἱΕ Πηγιίδοτα, 
Οὐαο ἴλπ6, σοηζθιηηθηῃβ οἵ ΥΧΟΓΘΠῚ οἵ Ἰίδαγοϑ, 

Ἐὲ ροϊοἠπηοπθηι Αἰ14πὶ ἐπ οίαιγογαμ ΟΡ τηδιη, 
Οὐηὶ ἴδῃ ρβΐτα ρἰ αγὶβ ἔαοϊδί, 
νεἤιδασφαο, ἱππο!αρί, φυδηάο ϑε!οοῦ φΆΠ65. 

Ν 3 Οηι- 

ν. 1261. Ῥοῖτο ΜΙποῖτδο τοιηρί πὶ Ἔχίξειιθξ, ἴθ 4ιιο Ῥεπαῖεβ πος 
ςοἸοςαδῖς, φαοταπι ἤπυυΐαοτα, απ Ῥϑῖτα Απομιία, απτοίοτεϊ 
νχοῦῖ, ᾿ἰθογ5, οἵ πηι ὈΛ15 τΠοίδυτις ἢ 64 4116 νειἤδις ̓ πποΐϊαθε 
τὰπι, οὔπὶ Οτάθςοὶ Ττοῖδην ἱποεπάεηϊ; νηάς (οὐ ἤδλης ρ᾽εῖα- 
τ6π0) ὮΙ φυθαυς. εἰ Ῥταμτεης ΑὈῖγο, εἴ (εςιπὶ διξεττε, αιυά-᾿ 
αἰμὰ νος], 

αἰϊαᾶ, ΠΠΠ ὡρρίησα ὙΉΥΤΕΣ 
εἰμ εοογηε υγΡϑὶς 

(αυαπὶ εἰαπὶ ἀϊεσία ροεία 
νυ. 1259 μίαν πόλιν γνοσϑ) : 
ἱππῈϊ νιἀθπίατ.  Νέες οὔ- 
ἤτοι, ααοῦ Αεπεᾶς γεθοπὶ 
14 πὶ; ἌἸϑαην 1,οπραης τιοτι 
ἱρίε, ἱεᾷ ροΐξ διπὶ Αἰξαπίας.. 
δϊτας ἀδπηῖπι οοπά!αἰς. ἈΝ 4Πὶ 
υοά αἰ Ρεγ Ροΐϊετγος [8- 
εἶς, 14 τρίβ, (ρα ά ναΐες 
ςεγίθ) ἕδος ραΐϊϑπάυς εἴ, 
Τα οπηπῖα ΠῚ ςοπίϊαπί, πο- 
ἀπε ἐχουίαϊίοῃα {1|8, ρᾶταπι 

ποποῖϊα, ορας εἴ, φυ σ8π- 
τΕΓῸ5 ΤΥοορ τοδὶ νοϊαἷξ 
ἴχςουγεοσο. Κ᾿. 

1258 Ἰσκνρίϑιμων) Ἡξεῖς εἰ- 

ἰαπὶ ϑεμο ες απίϊφανπε 
οὈτίπεί, 4π δε αα6 ποη ἱπίεὶ- 
Ἰισῖς, ἱπερίε οαγρίϊ. 

. 1259 Ἣ» καὶ) Νοηίας 
Μεες. 

αγωράμϊος ἴακὲς αἰ ΜΉΣΗΥ͂ 
Κονπαὸ σΟῊΕἰεμεὶ οἱ. κόπο- 
γΕ} ῬΟΥΟΩ͂Θ, 4π46 ἘΡΙΟΊΏΤΩ 
ῬΕΡΕΤΕΥ ΑΙ. 

1261 
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Το πάντα πάτρας συλλαφύξαντες πάλῳ, δ᾿ 

ΕΥ̓ ΘΟΡΗΚΟΝΙΨ 

(Ὰ ,ὔ ᾿ ΄ μ᾿ ἵ Ῥότῳ μόνῳ πόρωσιν δέρεσιν, δόμων 6 
Λαβῶν ὃ χρήζει,, καπενέγκαοθαι δάνος. 
Τῷ καὶ παρ ἐχϑροῖς εὐσεβέξωτος κριϑεὶς, 
Τὴν πλεῖφξον ὑμνηϑεϊσαν᾽ ἐν χρμοως πόέραν 
Ἔν ὀψιτέκνοις ὀλβίαν δομήσεται ΎΡΌΝΝΟΣ 
Τύρσιν μακεδνὲς ἐμ] Κιρκοίδ νώπως, Ὁ 
Ἄργϑς τε κλεινὸν ὅρμον Αἰήτην μέγαν, 

λίμνης τὲ Φόρκης Μαρσιωνίδος ποτὸ, 
Τιτωνίοὺ τε χεῦμα, τῷ κωτὸ χιϑονὸς 

΄ ᾿ ᾽ " ῤ Ὶ Ὶ Ἶ τὸ τ ΄ 

Δύνοντος εἰς ἀῴαντα, κευϑμῶνος βώϑη, 
Ζωςξηρίδ τε κλιτὺν, ἔνϑα παρϑένα 
Στυγνὸν Σιβύλλης ἐφὶν οἰκητήριον, 
Ἐρώνῳ βερέθρῳ συγκωτηφεφὸὲς ςέγης. 
Τοσαῦτα μὲν. δύξλητα πείσονται κακοὶ 

ΠΣ ψν ΄ 
Οἱ τὴν ἐμὴν μέλλοντες ὀϊσώσειν πάτραν. 

Τί γοὸρ ταλαίνῃ μητρὶ τῇ ΤΠ 
Ξυνον πέφυκε, καὶ τρο)ῷ Σαρπη 

ἴ ᾿, 

ες} 
Ψ ᾿ 

1279 - 

1273 

280 

ὙΝΩΩ, 
όνος, 

οὗ : Ἂς ᾿ 

α΄ ͵  

ν- 1270. ήης, ες 40 ἱρῇῆς μοίίδιι ρίπιϑ ἱμάϊοαξας, πουδον πᾶπι ρᾶ- ὦ 
τιΐδτη, ΟΠ ΠἸοοίληι Κουιαηι, ρεῖ ρδίξετος δεἀιβοαῦϊε, ξεϊ σοιπ, 
ἍΠΔμν ἀύοβπι, ἰδσφηΐθαι ἐπ 1τὰ]14, νὉ] τποὴϑ οἱ Οἰτοᾶρις, Ροχ- 
τὰ Αβοῖος, Ῥῃουος ρα]05, ΤΊτοη, σι 1115, Ρτουιοπιοσγίθ τη ΖΟ- 

ον Ἰξοσσα, νΌ} ἀπτγατη θ᾽ γ ας Οἴηπαθας ταρογίτητι. 

Ῥειρούξητυγ ας 

Ἐ26τ: 

Δα[6Π| ἀϊοίταν ἃ Ραἰϊοδδ, νἱ- 
ςο Αὐἰΐοαο. Επτρίἀοθ: Ὁ 

Παλληνίδος γοὲρ σεμενὸν ἔκ- 

᾿ φεερῶν, ποΐγον. 
Δίας ᾿Αϑαΐνας. --ι 

τς ἸδΟ κύνερ) Οταεξοῖ; φαΐ, 

αἰγερία Ὑτοΐα,. (ΟἹ πὶ Α6- 

᾿Μυνδίκ( Ἡαλληνίδι) 
Μιποῖῖα σαν Μυπάϊα νοςδ. 

, αν, ἴδ ἀἰχίίησα : ῬΆΠ]επῖς 

ΟΜ. 281. Τοῖς ἰρίτυν ας τἀητὰ μαῖα αὐαςς!, ρᾶτειας πγθ48 ναίξαζοτες, 
« 

ΠΕΔΠῚ, νῈ νοϊππε ποππα!ΐ, 
Ἐθογαπι ἀϊπιηδσπί. Χε- 
ΒΟΡΠΟΠ κυνηγετικῶ, Αἰνείας. 
δὲ σώσας μὲν. τοὺς πατρώαν καὶ 

᾿Ἰμητράες θεὲς, σώσας δὲ καὶ αὖ- 
τὸν τὸν πατέρα, δόξαν εὐσεβείας 

᾿ " » ξξηνέγκατο, ὥςε χα οἵ πολέμιοι, 

μόνω ἐκείνῳ ὧν ἐχρότησαν. ἐν 

Τροίοι, ἔδοσαν μὴ φυληϑῆνοω, 

1267 

. 
ἡ 

πεῖς ξῆώ. 
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᾿Οἰπηοη. ὍΚΑΝ [8] αἰτιρίθηξος Τοσέθ, ς ᾿ 
Ἡαἱς [011 ἀαδσυηέ, οριοποιη οχ θα ίθαβ. 
δΌ πη 6 ΠΝ 1 φιοά γοἰ, δὲ ἀαΐθτομάι! ρτὸ ργαθηηἶο. 
Οὐαργορέοσ δὲ 86. ΔΩ] ΠῚ]ΟἿ5 ἐρδίδαξας Ρἰἴδξιϑ Ρίδς 

ηἰδηπγ)5., ἢ 

ῬΙΈΣ Ιλ 1111. ἈΚ ΠΡ ΝῈ ἴῃ θ61Π15 ραΐγίαπι 
Ῥον ροίΐζοτγοβ δϑάϊβοδδιε, [ο] σοι 
ΑτΘΘ ἢ), αἰΐας ᾿αχία Οἴγοσοὶ ἢἶ 185 
Ῥονεαπιψθο Αὐροηίβ ἱποῖγευπι, Αθρέθῃ, τη ηθπ, 
Ῥηιοτοοθθηαα, Μαγῆοαθ ρα 415, ἰμεῖο 65, 
Τ ἰτοπβ4 116 84 118Π) Τὰ τογταηι 
56. ΠΕ15 1. οὐήςαγαβ ΠΠἀξ8 Ῥτοξαπάϊ ἰαΐοσ, 
Ἐὲ Ζοίζετγιῖ ργοπχοπίοσί απ; ΨΌΙ νίγοίηϊδ.. 
Ηογγοηάῃη ο[Ὁ Θιθυ 86 ἀοπηϊοί Ἰυπ, 
Ὅδιο δηΐγι δαξαίῃσο σοπιθξξα, 
Ας το φαϊάθηη ἰῃτο]ογαη4α. ραϊΘπέατγ. ἀμ. 
Οἱ τηθαπὴ γαίϊαξζαγι {ππὲ| ραίγ 1, 

Οὐά Θηΐπη} τγθγαθ Ῥγοιηθίθὶ ἡγαΐτγι. 
ἘΠ᾿ ϑαγρβάοῃιβ σϑηϊγιοὶ οουπηῖιηα ἔμ19 

6. 

Ν 4 Θυμς. 

ΟΣ 1283. Οὐἱά,, υδοίο, ταϊΐοτας Αὔαο οὔπὶ Ἐπ: ὉΡ5: ξΠΠ ΔΘΘΌΕΙ:, 
αδ5 ταπιοπ εἰ ΗοΙ]εἤροητιδ5, οἵ ϑγιηρίοσαάε5, εἰ ϑαίτην ἀππις, 
σι τι9. οἰ Ροπτα5 ΕἸ ΧΙΠ 115. ΔΏΠΟΙΡΙτΑΤ15, Τραγδητ, εἰ Ἴ απα15,. 
Ῥεῖ πιὸ! Μαροτίἀςτν. ταθης, ἀϊξποῦς ̓  4086 (Μαροιί5) δτα.. 
τι πα εἰδ ἴῃ. 0115,, 4]. Οὗ ξρὰς ἴξιιρεσ 1 ἴὼ Ρβάϊθιι5 ρετηϊδῃθϑ. 
Βα οις. ΩΝ ἡ 

1267 ὑρλωβ ἘοπΊΔΠ1.. 
Ἠδπςο Λεηξαβ ροῦ ροίϊοτοϑβ.. 
Ἐοπιάίαπη εἰ Κοπιαπι, εχ- 
ἢταχίς, Οἰτγοδεις ποπϑ οὔ, 
νεῖ {πὰ ἃ Οἴτος ἰποο]α τῳ 
ποπιίηϑίαπι. ΟὨΪά 115 :. 

Ετ χιοαὶ αοδης ΟἾγοῦς πο- 
ηίηα τὴς ανοξ, δ ῖτρ, 

τ δώζο; ἐπ ΜΉ}, τος 
- Η 

Ηοταεῖτς βεΐαπι Οἴγοδβατησαυ. 
πἷᾶ ἀϊχιί, Αρείες, [αϊας 
Ῥονία8 5. 84 4πεπὶ Ατρο πᾶ- 
νὶ5. φαοπάδπι {πξ ΔΡΡΏΪ : 
νΕΓΙΠῚ οἱϊ αἰϊ5. αὉ Ατροο 
Ροτία ΑδΙΠα]18ἃ6 ἰἱπίαϊδο, 
Τϊίοπ, Ιἰα]ΐας Ππαΐας, φαΐ 
ΠΟΙ π᾿ ΠΊΒΓΘ., (δ ἰπ ρεοαπι 
ηαυσπάαπι ἀεῆυῥ, 

1283 
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ΠΩ , ᾿ Ἵ 

Ἂς πόντος Ἕλλης, χαὶ πέτραι Συμπληγείδες, τ285 
Καὶ Σαλμυδισσὸς, χαὴ κωκόξεινος κλύδων, ἥξω 
Σκύϑαισι γείτων, καρτεροῖς εἴργει πάγοις,, 
Δίμνην τὲ τέμνων “Ῥαναὶς ἀκρακφνὴς μέσην 
Ῥεύθροις ὁρίζει, προσφιλεςάτην βροτοῖς ὦ 

Χίμετλα Μαοιώτοισι Θρηνᾶσι ποδῶν. Ὁ 
Ολοιντο ναῦται πρῶτα Καρνῆται κύνες, 
ΟἹ τὴν βοῦπιν ταυροπάρϑενον κόρην 
Λέρνης ὠνηροίψνοιντο,, Φορτη: οἱ λύκοι, ᾿.ν 
᾿1Ἰλάτιν πορεῦσοι κῆρω Μεμφίτῃ πρόμῳ,. 
Ἔχϑρας δ: πυρσον ἦραν ἠπείροις. πλοῦς. 
Αὐϑις γορ ὕβριν τὴν ββαρέϊαν ὡρπογῆς 
Κούρητες οἰντίπτοινον ᾿1δοῦοι κοΐστροι 
Ζητοῦντες, αἰχμαλωτον ἤμπρευσαν πόριν 
Ἐν ταυρομόρῴῳ τράμπιδος τυμπώματι 

1290 

͵] Σαραὰ- 
. 

ΝΟ ΊΖ2ΟΤ, Ψοπαπι οὐρῸ Ρου θην ῬΠοθηΐεος, αἱ ουϊμπιὶ Ζοηιοτ, 1πᾶ- 
οὶ ΒΠ δια, οχ νῦθς Πουπὰ τάρτδτῃ, Οὔτ θὰ Αοσγρτῦπι δοη- 
ἴαξειη ἀἀαπχεγιηῖ, εᾶααο τε νεδαιις (Αὔᾶς οἴ ΕὨτορας,) ξὰ- 
ςο οὐ ΠΗ] οτυπς! 

1283 Τί γὰρ) Ῥοΐξ ἴοη- 
8: 3Π| ΘΠ] γα Π θη} νατὶα- 

. ΓΌΠῚ οαἰδηηϊταξα πη οχ ΒΕ ]Ὸ 
Ὑτοΐάπο ἴμπι Θτϑθοῖβ, ἐππ| 
Ῥτοίδηΐβ, ογἕαυ 1ΠῚ, ᾿χυδεσῖξ 
8ριι4 (εξ Οαήαπάτα, 4τ8ὲ 

“πενῖε ΒΕΠΠ ἰαπιὶ ὄτῖρο, 
4υοί ἱπίοσ ΑΠῇΠαπι εἴ Επτο- 
Ῥᾶπι ἔαΐξ σοπηπη!Πππὶ, ατι8- 
““ᾺΠῚ απο η οχαξεἐΠῆπια ἀεῇ- 
ΠῚ ἢπὲ ἐεγπιϊπὶ. Ῥγοιηθ- 

, βειπη εχ Ιαρείο ρερεσῖψ 
ΑΙ, νὲ ϑαγρεάοπεπι εχ [ο- 
γε Εὐτορα: ἃ φυϊθὰς σοπίϊ- 
“Δομίε9 ἀπὰς αιλάδῃπιμ ἀεπο- 

“» 

πηΐπαίας νυϊαπί. Τηποίρίτα- 
ἰεπν Ηπέζαπι νοσαΐ Ροπέίμπι 
Ευχίπαπι, ἅπεπὶ Αείςγ- 
Ἰὰς Ππ}}}} ἤἥρυγα ἐχϑρόξενον 
αἀϊχιέ, ὙΤαπαῖὶβ ρόττο Ρὲσ 
Ραϊμάςεπι Μαεσάάεῃι, εχ {φὰᾶ 
ΟΥτγ, Ρασγ5. ἐγαηῇς, πο 
Ρεσπηϊηι5: 4αϊ πιος οεἱΐ τὰ- 
Ρἱάοτιιπι βαπιπαπι. Ῥεγ- 
πἱοηΐθυβ Ἰαθοταπε δουίῃδε, 
Ραϊυἀϊς ςοοΐδε, ΡΥΟΡΊεσ ἐπ- 
[επίππὶ ἰοοἱὐ ἔτι ρ8. Ὑ 
ΠἼ201 Ὄλουτο ναῦτοι. Οτἷ- 

Βἴποπὶ εἰ ἴδτίεπι ΒΕ οταπα 
ἵπίες Αὔἴαπλ εἰ Εὐυτορϑπι 

τ᾿ Υραὰθ 
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Οὐς Ἡρβείροβξωο, δὲ ϑυπιρίοραάιπι ἴαχα, 

ϑουτΠ 15 νΊΟΙ ΠῚ. 
Ἐι δα τη ἀ 705, αἴσιθ ᾿ηποίριτα 15 Πα ξειις, 

βγπιῖ5 ἀτοθῖ σαρίθ5, 
Ῥαϊπἀθηι488 ἀὐρίμἐδν ταριἀπ5 Τ ΔΠ815 ΠΊΘΠ18Π1, 
ΕἸυΘηεῖς ἀἰπϊποῖ, Ποπηῖπὶ 5 ̓ ποα πα ΠΠἸΠηατη 
Μαθοίι!5, ῬΘΓΠΐΟΠ68 Ρθάμπι Ἰυρϑηεθυβ. 
Ῥργθαηΐ πδυΐαθ ῬΓΙΠΊ ΠῚ ΟαΓηΙΪ86 οαη65, δι 
Οὐἱ μου 5 ργαδάϊξαπι ἔδο16 ΔΓ ν ΓΡΊΠ ΘΠ, ΡῈ6]14Πὶ 
Α [,ογηᾷ αἰρογίαζαπί, ππογοδίογθϑβ ἰυριὶ, ᾿ 

ἄσοι: 

᾿Οοηϊαρθα, ἀθάποθῃάδπη 1ηΓ6]1 06 η1΄ Μεπιρβίευηι 

Οὐἄ4αδ ἔφοοπι ἀσαδι5 οχέυϊογα ϑοηεἰποπεῖδυ. 
υγίμ5 Θπίπὶ ἱπίανίαπι στάθη) τρία 

᾿ς Μαΐμπδηι Ουτοίοϑ Ἰἤαθὶ ἀρτὶ 
Ῥέτγίουθηΐρβ, οἂρί[8Π] [ΓαΧουηΐ ΘΠ ΟΔΠ " 
ἴῃ (λυσ ξοστηὶ ὨΔΟΙΡῚΙ ναῖδ 

ἊΣ δ: ϑαΓα- 

(. 1206. Ναπι ἢπηπς ταρζαπι ΜΙταν: Ογοιεη ἐς, Ἐπτγορατη ε ̓ ϑβν δρίᾳ, 
Ῥῃορηίςοιαθ νοι ἢ πὶ ἐν πὴ ἴῃ ΠϑιΙΘ τΑ ΒΥ ΟΎτηι ἰπ᾿ Οτοζαι μα 
Ἰοῦεπι, (νε] Δἰξευύιαμι 

ψν846 δ Μαρπῦπι ΑἸεχϑη- 
ἄγυπι σείζοτιιπ Ἔχογαϊ(αν 
ἢος ἰοςο Ροξίβ, πηῖγο ἁγιιῆ- 
εἷο οἱ νεηυίζαϊε σοπίεδχίδη). 

᾿Ταπαῦϊ  δὐΐεπὶ ἤᾶες οὑπὶ. 
ἱπιεἶῖο ΗἩφγοάοι ςοηΐοιτο. 

1292 Καρνταῶ ῬΠοεηί- 
(65. εχ ὕαγπε; Ῥῃοεπίςοϊδα 
ντδε 1} ἐπίπὶ Αὐρος ργοΐο- 
δι, Ἰοποηι, Τπδοῆὶ σερὶβ ἢ- 
᾿ἴαπι ταρμεσαπί, εἴ δ Οἤτῖ- 

᾿ ἄεπι, Αεργρεὶ ρυϊποῖρεπι, 
, δράυχογαηί. Εα Ὀοιυΐς α-. 
«ἴοι μαρυϊῆς ἀϊείταν, φαοά. 

“Ραὶὰς Ατρίαδ, 

νχούφιῃ ἀςάἀικοιιηῖ. 

ἰπ Βοιιοπὶ οἰ ἱπιὶ ἥποσῖξ πγυΐα- 
ἴα; 4 ἀξ οαπίᾳ εἰΐδιη ἴαι- 
τὶ αἴσρο παυποσρδίαγ. [με πᾶ, 

[εοαπάαπι 
4αοκάδπι, εἰΐαπὶ ντῦ5. Οοε- 
{ἰπεπίες ἀ8α5 ἀϊοῖς Α Παπὶ εἰ 
Ευτορᾶπ. ᾿ . 

1207 Κα γεὼ, αυϊ Ιοσεπὶ 
1η Ογεία εἀποδύπηΐζ, Ογείθπ- 
εξ 5 δηἷπι Επγορᾶπὶ νἱ οἰ ΠῚ πὶ 
Ρίο ἴοπε εχ ὅϑέεῖαρε, ἥπε 
ϑαγορία, Ῥῃοξηίοϊαε. νυθε, 
ταραεγαηί. ὈΙξαοπὶ Ρᾶ- 
ἰαζίπὶ εἢ ἷμ Ογείϑ, σα 

πιοης 



ΦΟΖ 

Σαρονπίον διυντόξιον εἰς οἰγοίατορον Ο 
Δαμαρτο Ἰρητης Αφέρῳ ςρατηλάτη. 

ΥΟΟΡΗΚῸΌΝΙΒ5 ᾿ 

Οὐδ᾽ οἵ γ᾽ ἀπηρκέοϑησον εντ᾽ ἴσων ἴσα ᾿ 
Λαβόντες, ἀλλοὶ κλώποω σὺν “Γεύκρῳ φρατὸν 
Καὶ σὺν Σκαμανδρῳ Δραυκίῳ φΦυτοσπόρῳ. 

 Ἑὶς Βεβρύκων ἐξειλαν οἰκητήριον 
, Σμίνϑοισι δηρίσοντας, ὧν ὠπὸ σπορᾶς 

3205 

᾿Εμοὺς γενοίρχως ἐξέφυσε Δώρδανος, ᾿ 
Τήμας ᾿Αρίσβαν, Κρῆσσαν εὐγενὴ κόρην. 

͵ Καὶ δευτέρους ἔπεμψαν ἅρπωγας λύκους 
Ταγῷ μονοκρήπειδι κλέψοντας νάκην, 1210 
Δρωκοντοῴφρέροις ἐσκεπασμένην σκοποξὶς. [δ 
Ὃς εἰς Κυτοίαν τὴν Διγυςφικὴν μολῶν, ἃ 

| κω 

᾿ 
᾿ 

ν. 1102. Νεατς νεῦὸ σοῃίθητ,, Ῥλύτσ τοι! ΕΠ, Θχουοιειπα σμπὶ 
ΘΟΔΙΔΠ ΤῸ Ογοτοηῇ, ΘΙ 5 4116 ο Ἐδιςοτο, 1ἢ ΡΒτγοίδιη πιϊ- 
(ταηῖ, νί ν θοηὶ 1δ᾽1᾽. ςοπδοΐοης; φυϊδι9 οατπ ΔὉ ονῆξυ]ο αἱ- 
ἤρπατις εἴοτ, Ἰοςιιβ 15, νΌ] σεγγίρθησο δο5 ἱπιιαβξης, πηστος 
ῃοΐξξι δον ἀὐτηα διτοίςσητ, σας ογαςυϊαπιὶ οθηζιιαι ἢ8- 

) «γι ; Ῥαι. ὙΡΕΝΕ ἮΝ 

τηοπ5 Ὀἴξῖθ. διε] }8(ππὶ ἴπ|- 
᾿ Ῥεγδίοτγεπι νοσαΐῖ ᾿οπ6Π); 48] 
. (πὶ Εὐτορᾷ ταπὶ παρα: 
ΠΠῚ πι8} 15 Πεγυ τ ρεγϑυποο- 
Ῥ6ἢ ἀϊεῖ Αἰπογίαμπῃ, Μίποῖβ ἢ- 

χοῦ ἀπκεογῖς, νὰ ἀαξον εἰ 
Ἀιοάοτας ϑίσαϊαθ. 
τον δὺν Τεύκῥῳ). ψι46," 

486 δὰ ν. 450. ἀϊξα ίαπί. Κ.- 
1303 Σ᾽ καμεένδρω) 4α οαπὶ 

Πίῖο, Ἔδαςστο, ἴθ Αἥἤαδπι. 
Ρτοίβξξας. εἰ δά ςοϊοπίδηι 
ἀεάυςεπάασπι, απ, ἀααπι 

ες ἴδε {Π1 ογαφα! απ), νὲ 60 1ο- 

᾿ 

(0 νεθεπὶ οὐπάειεπέ, 480 
οἴογτίραπαρ ἱρίος ἱπαδἤεηί, 
᾿Αὐἀ Ὑτοίαπι ἰρίταν φαῦτα νε- 
πἰῆεπε, πλσγεβ εϑάθπι πο- 
ὅδ. ατῖη ἰρίοσι πη ατγοίε- 

᾿απι, Π ΕΌγοραπι, ρο 4 ᾶπι -. 
ἃ Ἰομα ταρία ἔυΐῖ, ἴῃ νχο-᾿ 

ταῖς. Οὐ επεπέα ροίξαιδπ, 
1πῖο!]εχογαπε οτδουΐαπ εὔΐδ 
δο(ο! αΐαπ), ϑην πίη) μα 

οἰ Θπλπέματα νεθεπὶ Ἐχῆταχο- 
τὰυπί, εἴ ἴῃ δα ϑηιίπίηϊ 
ἌΡΟΙΠ πἰς ἰαπιρίαπι, (ἂμ ἐο 
(ρα δ Ἡδγορῃῖς 8:- 
Ὀγ}1α, τοΠΊΡῈ εἰὰς φαοπάδπι 
δεάϊί8) ἃ πραεῖς, αυος, 
Οτείεηΐδς γοσαπὲ πη πίῃο5, 
ἀεπομηιϊπαῖὶ, να σ᾽ 

8 



᾿ΦΑΘΒΆΝΡ ΚΑ: 

ὑῦν. ΔΡΔ 

03 

ΠῚ᾿ ἡϑπδαβιηι 1 ρα! δξϊατι, 
Ὑ χοτοπι 6 Πατο (ὐγθξαθ ἱπιρϑταϊουί. 

ΝΝ6ὁ 11 φοδέθμεὶ ἔαθσιιπε ρσὸ ραγίδ 5. ρατία 
Ἀσοορίε : [4 τὰ ρίογ ΠῚ ἘΧΘΓΟΙΓΠΠῚ ὁὰπὶ ΓΘ ΌΟΓΟς 
Ἐξ οὐ σῥηίίοτο, ϑοαπηαπάτὸό Ογθίθηῇ, ἰ 

1π ΒοΡτγ οαηι τορι 6 η1 ἀ]Π]Π]}6 την, ! 
Οὐπὶ πππτὶ θῈ8 Ῥιρπαξαζοβ : 

"ἢ 

ΟΧ φαοτγαπι οτὴρίπθ 
᾿ς ἿΜροβ τήδίογοο ργούγοα Ὠαγάδηι, 

Ὁυξα Ατῖθθα Οὐθία πο δ1}} ρὰ 6114. 
Οὐΐη οεαπὶ Το απάοβ ηλ!δ ἐππὲ ταρασθβ ἰαροϑ, 

Ἐοσὶ νητῖι ἱπά πο φαἸσθπι ξαγάζατοβ γ 6] ] 8. 
Ὄγαοδπί5 οὐϊποάιδις πη Π] ΠΠΔ ΘΧΟΙδΙ5ς 
Ουἱ Ογέδοδηι νθπίθηβ ΓΑρῸ ἸοαΠι, 

ὶ 

δ 

Εὲ 

Ν 

τν. 1106. Εἰ 40 Πἷς 90 σεηι5 ἀΆΠο, φυΐα Τϑανἄδπυς Δυϑθ4πι, 
Ὑειοτι δ[Ἰπὶ (νοὶ (οτοτςιη) ἢ 1 ταδί πΙτη ἀ ΌΧΙ. ᾿ 

εν. 1209: Οὐΐη οτίηπι 
Ἰαίοτι νο 5 ΔΈ Υ ΘΠ, 

ἄς Αὐϑϑαπὶ νεῖ ΒαίεαπΊ, 
Τεῦοτὶ Πα πὶ νοὶ ἰὈγουε ΠῚ, 
ἀασχίττεχ φυδΕνϊςΠ Ποηΐαπι,. 

ον ομοιδὴς Ὑτοῖβ, ἀυππι 1}, Ρτο- 
οἴ ογθ δ. 

».,-ὦ 
μ κι Ν». ἰγῶς ϑιερμαπαβ εἰ Εὐυπαίηϊας 
ἱεσαπί ὦ οὐτροικας. ιῖᾷ εἢ Τπεί- 

"αῖοσ; οἵδ ἐπίπι Ατεὰχ ὙΠοί- 
᾿4ΑἸτα δ. ορμίψαπι εἰ Βαυυίας. 
(δία υς: 
δ, α 

ι ῬΟΉΙΙΙΣ ΤΔΊΣΙΘΤΗ. 
τποως. 

Ηἴπς Αἰτδοῖαβ ρτὸ ΤΙ Π8}:- 
"το. διαίπις : 
"“., Οπμας μὲν πμΡήϊα 
τ Ρῇλοεῦες 

σαπας “Μγαςῖς 
οὶ 

1209 ὥρπογας) Ριο ὥρπα- 

τὶ (δομηάο τοογαπε ἀγροηαπέας Ἐσπτορᾶεὶ, 40} 
ᾶ ἀτάροῃς (υάδειιη, ἐπναγςητωῦ ; 

Διναςίαγηδοι αν το αΡοΥ. --Ὁ 
Ψαϊετγίας ΕἸδοςα5: 

Οὐαηημῖς Αεγασίο ᾿ααηΣ 
[ρεπαῦθ Ὀδηθμο Ὁ ᾿ 

διοίγον,, ΘΓ “ορηηοηῖς ἀρὶ- 
ζαγὶ σαηείδης υἹήδγας. 

1310 Ταγῷ) Ιαίοπϊ. Ατ- 
᾿ροπαυεϊςαπη ΗΠ οτῖαπι ἴο-. 
ἴᾶπὶ παρεπὲέ Οὔρἤδας εἴ 
ἈΑΡο]οπΐα5. ὈΟγίαδα, νγ 5, 
Οοἰεπτάϊς. Ρζτο Δι γυςικὴν 1π' 

δίερπαπο ἰδρίίας Διβυςίνην. 
δαπί δαΐεπι Σἰγῆϊπι Οοἱ- 
Οἷς νἱοῖπῖ. δ81π αἰΐεγαπι 
πη ῖς, ἀϊσες ἐυπὶ ΕἸ Πδιϊο, 
ἃ Τγιυγπεηΐς Πραμραβ ἀε- 
νῶν [αν τὰ Αἴδαπλ οο- 

10. 



ΓΆ ἣν. ᾿ " δ ᾷ 

ἜΣ ΄σ 

᾿ ᾽ 

204 τ ΨΥΘΟΡΗΚΟΝΙΒ8 
ππτν ἀον ΠῪ 

“ Καὶ τὸν τετροίπνην ὕδρον εὐνάσας. ϑρόμηα, εαρροίν 
Καὲ γυροὶ ταύρων βαςάσας πυριπνόὼν ἢ 
Αροτρα, χαὴ λέβητι δομτρευϑεὶς δέμας, 
Ὡζν οσμένως ἔμοιρψεν ἐῤῥοία σκύτος, Ὁ 
᾿Αλλ' αὐτόκλητον ἑρπάσας κεραΐδα,, 
Τὴν γνωτοζοόντιν χοαὴ τέκνων ἀλάςφορα, 
Ἑἰῤς τὴν λάληθρον κίσσαν ἡρματίξατο. 
Φϑογγὴν ἐδωλίω:.. -αὠνικῷν ἀπο “ 
Βροτησίαν ἱέῖσον, ἕμποιον δρόμων. 
«ον Πάλιν δ᾽ ὁ πέτρας ἀσκέρας ἀνειούσας, 
Καὶ Φαωσγανδ ζωξῆρα χαὶ ξίφος πατρὸς, 
Ὁ Φημίϑ παῖς, Σκῦρος ᾧ λυγροὺς τάφους 

Δ ΤΡΩΝ ῃ νν- ᾿ . 

«Ῥ 

οὐ Κρη- 
ἡ 

ν. 1212. 4π|, (14{0η}) νοῃϊοης ἴῃ Ὁοἱοπιάρια, ἐορίτο ἄγασοπο, ἰτπ- 
ο΄ 9688 τῆ 105 ἸΡΠΙΏΟΠΙΟΝ ἈΥΑΓῸ ἔειτεσ, εἴ ἃ Μεάφα μ᾿ ματπηδοῖβ 

τηδο οὶ δαϊατιιθ., ΠΟ Ἱπηρο πη ῬΥΟΥΠΙ5 ἀτίοτῖς ν6]]}5 σορίτ, ἐεὰ 
ἅμ} σοαέξῃ5 εἴ, Μεάφανῃ ρτοξαραμι, ἔγατεῖβ ἐς ΒΠ οὐ οπι τη- 
τος ξγιοοῖα , νο] απταν αι ἴῃ δῖοι “γρο προποῖα, αἀ8ς 

Ο ὩδῸϊς νίᾶφ σα] 6 θ ας, εἰ νοςρθ5 Πιϊπιαηαϑ ρότογας βάστα. : 
, ““. -. ὃ ' 

.Δοηαπι. Ῥτγοπηργαῖ δυς6Π 
Ταίοπὶ νοὶ] ὰς δαγειπιὶ Αδε- 
ἴε5., νί οἰ 'π᾿ Αρο!οπίο,. ἢ 

᾿ς Ρεῖας ἴδατος ἱρηΐποπηοϑ {Ὁ 

ΟΠθετοϑ ἐγαοϊάδαϊξ, ΞΕ φαστη- 
᾿δἀπιοάμππ) ἢεῖς γνωτοφόντις, 
ἀε ἐταῖγε ἀϊοίζαγ, ἐΐα φαοά 

εἶπ 401 ἀἀ Απεέροποη ϑορῆος- 
οἰἷϊς Ομογαδβς σὲ δ᾽ αὐφόγνωτος.. 
ὠλεσ᾽ ὀργαὶ, εοἄεπιὶ ραξῖο θ΄ 
ἔτοίγε Ροϊγπίςε, πὸοπὶ ἄθβ 
Ρτγορτία Ἀπέϊκοπες νοϊπηία- 
τε εἰξ ἐπι! σεπάσπιπ ; δ: 
ἐταιτῖς τα, Β6 πὶ σοπλη0: 
νεπίίς. ῥγίπη δας Απτσος 
πε πιοτὶϊβ οσαυΐα; πεὰθ 
ΑΙΤτοΣ τρία τηοάο ἀϊχοσοὶ δά ᾿ 
Ἐγαίγο ΠῚ, ̓ ϑαναὶν ἔτ᾽ ἅτον κατή- 

γαρές με. Μοτγῖσαβ ἰηφηΐς, 

νίυαπὶ πὶς Ρετοα τ, Αὐ- 
46 ᾿ιᾶες ἐν παρόδ. 6᾿ 

τς δδυγεῦπι ἰᾳηροτεῖ δγδίγ ΠῚ, 
ἰΐδφαθε ἀταοοηῖβ ἃ Οδάπιο 
ἱπίογίεξ ἀβθηίεβ (δγετεῖ, 
Οἰιοά ςετίαπιεη 4πὰππη [αἰῸ πὸ 
οροτὰ Μεάρδο ρ ΠΥ ΠΠΒΟΟΓΕΠῚ 

᾿φεγεριεις, ἰἰδάθπι ἀεῖπάδ 
ῬΠαγπιδοῖς εἰδιτι ἀγάοοῦ ΠΊ, 
ψει]ογὶς δατγεὶ οὐδοάεπι, ἴο- 
Ρ᾽αϊς,, εἴ ππρὰπε ν}] 5 805- 
τα. [Ὧπὶ Ιαίοπαπι ἃ Με- 
ἄεα τεσοξζαιη, δα1{{, ποία ΠΊ 
εἴ. Οαξεπὶ νοσαῖ Μεάρδιῃ, 

- ἄπαε ΑὈἰγείαπι ἔγαίτεπι, εἰ ᾿ 
1310 



ΟΛΟΘΑΝΌΒΑ, 305 
Ἐπ φυιβάτίπαγοιη ἀγασοοη 611. [ΟΡ θῃ58 ῬΠαγπηδοῖσ,. 
Οὐγαδααε [ΔΈ ΓΟΙ ΠῚ ΓΘ 5 ΡΏΙΠΟΠΊΟΤΊΙΠη 
Αταῖγα, οἵ ἴῃ ἰθδϑία σογρὰβ θχοοξξιβ, 
Νίοη “πῆρα π6 σορ ζ ΓΙ ΘΕ15 νϑ 5, 
564 νο] υητατ "ἢ ΓαΡΊΘη5. ΟἸΘΙῚ. 
Ἐτα γι οἰ 4 ΠΊ, ΜΠ οσαπιαιο Ροτάϊετ! σθη], 
Ϊῃ ἰοφιδοθηη, [π|ροζα! Ρἰ Δ ΠΊ, 
Ψοσῦμ 6 τταπἶτὶϑ ὉΠ οηΙοἰς. 
ἩπτδηΔ 1 οι! θηΐθηη, ουγίας ροσγίέδηι. 

Κυτγίαηι 48] 6 ἴαχο οαἰθθος δχίγαχδγαΐ, 
Ἑῃῆσαθ. οἰπροΐαπι δὲ σἰδάϊαπι ραίτίϑ, 
ῬΠΘΠ11 Π6ΡΟΒ8, ΟἿ φυγὰς ΤΘραϊογατῃ {ὙΠ 16 

ἀὰ 

πὰς 

1232. Ἐυτῆις Τηοίξης, (ρει οαΐσοος, δηΐδιι, δὲ οἰηφοϊιπι, οΚ 
θεῖα οχιγαΐζου, ἃ ρᾶτιθ Αβρθὸ ρηϊτι5) 4 ἴῃ ἱηΐαϊα πατϑ 
ἃ Τιγοοπιοᾶς τοσα ἀς ίᾷχο ῬγΑΘοΙριτατι5. εἰϊ, 

1210. Ταγῷ μονοκρήπιδι) 
Ηὶς Πδίΐαας ποη εἰϊ ἱποοηι- 
πηοάΐ, (αἰϊοφαΐ ἀεθοες 
Ῥοπὶ: Ζεερέαε, γεσὶ (οἰοἠ ]- 
εἰϊ) [εἀ σοπηπγοάϊ, ἢ. 6. [4- 

᾿θπῖς σαι, ἐπι Ἰαίοιὶς ργα- 
σία, νὶ ϊς νϑ] ]ὰς δαγθ ΠῚ. 
Ὁ Αδεΐα διιΐεσσε ροῆξκι. ΚΕ. 

1215 λέβητι δ κετρευϑεὶς 

᾿δεμαὴ Ἦος ἰδοο ροξία Παπς 
ταπὶ ἰδ ΐο [αἰοηΐ; να ]ρα- 
τον τρδάϊο ραἰσὶ εἴας, Α6- 
ἰοπῖς αὶ ἃ Μβάβα, πιαρ]εῖς 
Βοιθῖς, τοοοξζας εἴ ᾿ππ 6 ΠΕ} 
νἱροτὶ τϑἰτατας ἀἰοίταν. ΚΕ. 

1216 εκ ἀσμένως) (ὐαπῖε- 
τὺβ νεγίϊς: πὸ ΤΏΡΉΠΟ, 
ΘοΔΙΙσΕΥ ΠΟΤ, Πἰϑομτεν, πθὰ- 
ἴεσ, νἴ ΔΥΌΙΓΟΥ, (εῖρ δοςὰ-. 

Ὕ 

τοῖο. Ναπὶ μοῦ ᾿έδομσον εἰ 
οοπίγα οσοπίεοχίμπι οἵ εἰ ἴο- 
τἰπΊ, ἠηηρ1716 αἴ 6 ΠῚ οἱσμένως 
παπαθᾶπι ἢ δπὶῆςδξ. Τιὰ- 
6169 (ΠῚ ΡΥΪπιᾶ τὸ οἱσμένως 

ποίίο Πέὲ ομη» βαμαῖο, ἐρὸ 
Ῥοίζίαι5. 114 “νεγίογιπι ̓  Ἔχρὶϊ- 
ΘΕΠΊ4Π6 ἐκ οἰσμένως: 7 σημὸ 

᾿βια΄ εἰμ ἐγ τα, τραρμά 
Μμο τραΐο, ηαοά εἰΐβπη ἴδ. 
4 πα πιδηϊεε ἀοςεπῖ, 
νΌΙ (ςεἰεγα Μεάδβε, ψαῖθιβ. 
Ιαίοπεπιὶ ροΐεα ογαοίδιυϊ, 
ΟΠ ΘΙ] ΟΥ̓ηΓΐ. (οπι- 
πιο! {Ππ|6ὲ εσρὸ ϑοΠο]αίϊε 9 
ἱπεάϊτας ἤᾶες νεγθα. ἱπίετ- 
Ρτείαδιὶγ: ὅκ εὐτυχῶς. Ἦ. 

1210 λάληθρον κίσσαν) ΑἹ» 

σοπαμίαγαπι Ὡϑυδπὶ ἰης(6 }}}- 

Εἰϊν 



! 
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᾿Κρημνῶν ἐνερϑεν αὐγίλιψ, ῥοιζαεμένων. 
Πάλαι δοκεύε: τοὺς ὠτωρχύτους ῥιφοὶς, 
Σὺν ϑηρὶ βλώξως τῷ σπάσαντι δηΐς 

ν 

. ΠἘΥΘΟΡΗΒΟΝΙΒ 

Μύξῃ Τροπρίας μαςὸν εὔϑηλον Θεᾶς,, ἀύθουι ὶ 
Ζωφηροκλέπτης, νεῖχος ὥρινεν διπλοῦν, .- 

ΟΣτόρνην τ ἀμέρσος, καὶ Θεμισκύρας οἴπτὸ 
την τοξόδοιμνον νοσφίσας ᾿Ορϑωσίαν. ᾽ 

1330 

Ἧς αἱ ξύναημοι παρϑένοι ἸΝεπτενίδες, 
Ἔριν λιπᾶσοι Λάγμον, ἠδὲ “Γήλαμον. 
Καὶ χεῦμα Θερμώδοντος, ᾿Ακτοῖόν τ᾽ ὄρος, Σ, 
ἸΠοινοὶς ἀϑέλκτορς ὡρπωγὴς διζήμενοαε 
Ὑπὲρ κελδανὸν ἴφρον ὕλασον Σκύϑας 
- " ς ΄ λ ς«“ῳ ᾿Ὶ ᾿ 

Ιππους, ὁμοκλήτειραν ἱέσοιε βοὴν. 
ΤΓροεκοῖσιν ὠμνώμοις τε τοῖς Ἐφεέχϑέως. 

, .Ὁ 2 ᾿ 3 ᾿ 

Καὶ πᾶσαν ἀκτὴν ἐξεπόρϑησαν δορὶ, 

Τὰς 

ΣΤΟΝ 

ν. 1327. ουἱη Εογοπΐθ, καθ ἃ Ἰπῆοῃς ἰαξξαξαβ, εἕ Αἰβοπίοηἤυπι ὦ 
ΤΥ ΠΟ 115 ἀοιπθ ἐπ τι 5. ἰδ, ᾿π “ϑονεπίθηι 86 ΑὐπαΖοπὰρ νε- 
ΠΙΦΏ9, Ι 

ν. 1329. ἀπρίϊς! ἕαγτο ἀπ] θη τἸ χα πὰ Ἔχοίταιε, ρτίπιμτι αὐΐετοηΣ 
ἄο Ζοπϑῖῃ ΗΙΡΡοΐγιας, ἠο τὲ ἀλω Ἡϊρροῖγτα ἱρία, 

οἷς, 488 Ἰοφασία 6 αἱΐ- 

4αοείοβ. νῈ δρῃά Αροϊίοῃ. 
π|8. ΓΝ. νπάςε ρίοδα βαγγαϊαε 
τοηξετίατ. Εἰα5 ἐταπτα νο- 
καὶ ΟΠδοπίοα, 4αοηϊαπιὶ ἐχ 
Πρ ηῖς Βοάοπεῖβ οσαηί, Αροὶ- 
Ἰοπίαβ: ΥᾺΙ ἐΝ 

Ἔν γοὶβ οἵ δέρυ Φδο ἐλήλα- 

το, τόῤῥ᾽ νοὶ μέσσην Ὁ 
᾿Στϑραν ᾿Αϑηνοίη Δωδωνίδος 

᾿ γόμοσε φυγοῦ. 

᾿ ἥρδωατίζατο νἱἀεῖον ἀρ ἑρμκό- 

φίῷομας ἀεάπεῖϊ, πο ἔξ, ἴῃ 
᾿ἤβαοι ρύο ἔθαγσα ἱπηρομο. 
ἙυηρΙάο5: 

πιοχ εἰϊςεῦ: 

Νύμφας ἔς οἰκᾷς ἐρματίφον 
τοὰ βεοτοί. , 

1324. Φημίς ποῖ) ΤΠε- 
(διι9, ἀθ ΄αο ἀἰξξαπι εἰξ. 15 
ἴπ ϑεγγος Ὀγεϊδάππι ἰηΐ- 
ἴα, ἀε ἴαχο ἱπ' πἰᾶτο ῥτγᾶβοῖ- 
Ρἰζατας ἔσῖς. Τιεροὸ δαΐεπε 
ἐοιφεμένῳ, ἀαπεπιδάπγοδαπι 

᾿κυφελλα 
ῥοιζεμένων. 

1226 τοὺς ἀταρχύτες εἶ 
Ηδες νεῖθα, φυστῃ, «Ὀἰοὶα- 
ἴο εοπῆκεαξιιοη!β 

φαυὶ 

ΠΝ Ἢ τηλόϑεν, 

φ). 

Θιάϊπο,. 



᾿ 
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Ατάυα [υἷν Ῥταθοιρ 15 ἀοίυγραίο ᾿ 

ΤΑΙ ΡΕὶ πὰ Τογαδί, ᾿πἰθρα]ϊίοβ ἰαξξπ5, 

Οαπα ἴθοπο νϑη 65 ᾿πΊ{1|α10,. 481 δ6.}16α6 

ϑαχογαΐ νθογθη) ΓΕ ΓΟρΡαΘδΘ Π]8ΠΊ14Π) 4686, 

Ἐὰν ὈΆ]ΓΠ61, ΤἸΧαΙΗ Θχοίταις ἀπρί τα θη), 

ΓΤ ΖΟηΔΠῚ ἀπΐογθηβ, ἴΠΠῚ 6 Χ ᾿ΠΗθηλίονγα 

Θαρ ΓΙ ΔΠ1 ΓΑΡΙΘΏ5 Οτιμοῆδηι: 

Οὐἷι5 ἴογοτθβ, Ραθ᾽46 ἸΝορίμηϊ468, 
͵ 

᾿Βτη σγοϊϊηφαθηξθβ, ᾿αρσηγαπ), 1 6] 1.1), Ὁ 
Ἐπ Βαυίΐαηὶ ΤΠοτπ)οάοηξι5, Αξξα ΘΙ Π.4116 ἱποῃΐοῃι, 
Ῥοθπᾶβ πηρ] σα 1165 ταρίηδ8 Πα ΓΘ 60, 
Ψίεγα πίρτασι Πΐτιπηη οτος ὀρογαηξ 
Ἐ4υὰ5, ὑ6 Ἰο4πὶ Θπλιθηξαϑ '᾿γόσοηι 
Εγταοοῖς, οἱ Εὐθοδίῃ6: ποροῖδαϑ: ἢ 
Ας ἰοΐαιι δ61|1ο ρογάϊάθγαμέ Αἰ σα. 

-Ὁ 

ων Μορίο: 

Δ χ222. οὐδὶις πλιὸ ὠμδηε Απιάζοῃρθϑ, το 15 Ῥαρῃϊάροηϊδὰ 
τποητῖδιι5. νἱο!οομάϊ σα, νίττα Τΐταπιν τη αταροίδῃχ τὰ 
Ῥεῦπηῦ, δὰ τούαιη ΑΙ ΓΙ 8} ῬΕ]1ο τπϊίοτα ναὐξασυιπε, 

41 εἶ Πΐς: ὦ, δοιζεμένῳ, 
(ἔς Ἔπὶπὶ γοξῖα (ὐδπίεσγαϑ 16- 
σὶς ρσὸ ῥοιζω μένων» 48 Π 4 Δ ηΠ| 
οάϊοσος εἴ ἐἀιεὶ ἱπ τεσερί 

. Ἰεδίοπο ςοπίαπίοσ ςοηίδη- 
ἡ σπὸ ἔνερϑεν, δ Φκῦρος οἀγίλεψ 

ἡποίλοιε δοκεύ ει λυγρες τάφες, 

Ῥίαης τοάαπάατε νἱἀοαπίωτ, 
πεςείϊατιο ρεὲ Δρροπίοποιῃ 
- Ποπίαπροπάα ἔππί οὰπὶ λὺ- 
γρὲς τώφαὶ, Ὦος ἐεπία, ηὲ 

ε ζχάφοι, ἔπε, {. ΟΕ ἠΠΟΠΤ, {, 
οἰδηοη 7 ΩΉ2 ἀταρχύτας ρίφοζς. 
αν Ππ|8 ἴὰπε ἀϊᾶππι, [ε4 
Τγεορῆτοπεὰ Μία ἀἴφηϊῃ. 
ἴηθ6. ΚΕ. 

1327 Ξὺν ϑυρὶ). Ηξήσυϊο, 
4αδηι :πἰταῖαπη νούαί, φαοά 
Ῥυϊπηας ρεγοστίποσιιπι ἔπενῖέ 
ΑἸ 6η15 ΕἸ εν Π ΠῚ15 Ἰπἰτατας : 
408 ἀε τὸ ΑὐἱΠ|4ϊς ἴπ Ραπα- 
(Πεπαῖςα, ἀθ8πι ΠῸ5 ΠΆΡΕ. 
Τ,απααι ἀεάϊπιι5, νεγθὰ 
(ππέμαεο: Ἔρ λκοε Ἐρέλ 9): 
τος ἐξ οἰνϑθεώπων; ἡ πόλις καὶ 
νεῶς χα) βωμες ἱδιύεται. πρωτή, 

ἡνμμάν, καὶ πρόσϑεν τοὶς μυςη- 
οίοις ἐτίμησε πρῶτον ξένων. Ἠ οὐ- 
σα]ε58. εἴίατη Γαποηΐς πιαπὶ- 
ἴηᾶπὶ ρᾷες ἔπχὶς, Ν᾽ οσδίις 
αὐΐεπὶ πο Ττορᾶςεβ, ςτ 

, ἔγόρααδᾷ ἀςξαϊοαθδπίωσ, 
1897 
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ο΄ Τὰς Μοψνοοποιοὺς αὐϑαλώσασοι γύας. ᾿ 1340 
Ἷ ᾿ς Πάππος δὲ Θρήκης ἑμὸς ἀϊσώσας πλάχα, 

Χώραν τ᾽ ἙἙωρδῶν καὶ Γαλαδροῦον πέδο, ὁ6δ᾽ 
Ὅρους ἔπηξεν ὠμφὶ Πηνειᾷ ποτοῖ, 
Στεῤῥαν τραχήλῳ ζεύγλαν οἰμφιϑεὶς πέδοις, 6 
᾿Αλκῇ νέανδρος, εὐπρεπέφωτος “γένου. ἢ 1345 

ἀρ τα Ἣ δ᾽ ἀντὶ τότων τάῤῥοθον βοηλάτην ΕΠ 
Τὸν ἑξώπρυμνον, ςέρῷος ἐγχλοινέμενον, 
Στοίλασα,,. λίξροις οὐπὺν ἤρειψψεν πόγον, ἢ ἘΣ 
Τὸν ἡ παλίμῷῴρων Τοργὰς ἐν κλήροις Θεῶν 
Κωϑθιερώσει πημάτων ὠργηγέτις. 1250. 
Αὖϑις δὲ κίρκοι Τμῶλον ἐκλελοιπότες, ᾿ 
Κίμψον τε, καὶ χρυσεργὸ ἸΤωκτωλοῦ “τυτοὶ͵ “ 

᾿ Καὶ νᾶμα λίμνης, ἔνϑα. Τυφῶνος δάμαρ 
». Κευϑμῶνος οἰνόλεκτρον εὐδανει μυχὸν, 

7 ( ξ 

ΤΑγυλ- 
ν. 1341. Ῥοίζξοα ἅπι15 πιοιῖς, Ζιαομοήοη, Ὑναοία ας Μαφεά "αἴ, 

νϑαῖε 84 Ῥεποῦπι βυυπι, ναΐξατα, ἤπος ἱπηρθη! Τὺ ἰαπὶ 
Ῥτοραραμῖς, νυν τθι15 αἀο]είςςῃ 8, ἃς τοῦ ι15 {π|γρ15 πο ὈΙΜΠῚ ο15. ᾿ 

᾿ ν Κρ» , ; 

1327 βλώξας) ἴπ Θογ απ 1332 Νεπτενίδεε) ΑἸματο- 
84 Απιηάτομε5. ΒαΑΙΠΠεἱ ἔὰ- πεβ, ἃ Νερίαπίάς αἰδάδπι 
το πὶ νοοῖ ΤΠείδαπι, ηαο4 Απιατοῖθ, Ετὶβ, Γιαριπαϑ, ὦ 
ἬἪΙΡροϊγίδε Απιδζοηῖβ Ὀ4]- Τείδη,ι8, πιοπίε8 ΡαρηΪ8- ἐ 
{πε ὰπὶ Δ]αΐαπι ἀοάετγι! Ηετ- Βοηΐδο,,, ἴεν, Τ μετα 6 
ἙὨΠ, Τρίδπι ἀεἰπάς Ηἴρροὶγ- συ. 
ἴλη δ: Τποίξας ταρϊ - ὁςΦἔὉὋὃοὸΕοὁ:ὃὍ γι 
πηείῇ ἀἰΠεπειαπε εα ἀα τὸ 1341 πάππο; --- ἐμὸρ Ἰὰς, 
Ὠἱτουὶεὶ. Τ ποπητίογ τα, Ραρἢ- {δευσπάσιῃ Ἡεζοάοξαῃπι : [,.Δ0- 
Ἰαροπίδα νιῦβ8. Αἰπάτοπαπὶ πίεαοπ [δοιπάτη δῖος; Βὶς 
τερἕα, οχ 404 ξυϊ Ηρροὶγ-“ Ὑτοίαπαπι ἱππρουῖα πη νβαῈ8 
8 τὰρία, 4ὰαε Πεὶς Οτίμο- δά Ὑηεοίϊα 14πὶ ρτορασδαϊέ, 

“ἅμ νοοϑίαν, ρτοριῖο Ὠίδπδε ΤΠ οσθὴν ΒοΙγπιηΐα, οἷ. 
ΟΡ ΠΟΙΏΪΠΕ. ἰοβοίντες τὴν «Εὐρώπην καταὶ - 

,, 1227. Τρυποιέας) ΝΜ εἴ εἶο Δἢ βέσπορον τύς τε Θρῆκων κατες ρές 
᾿ δοηϊεχίαϊ σοπιδηϊοπέϊας 16-  ψαντο ποίντας, χρὶ ἐπὶ τὸν Ἰόνιον 

ΒατῸΐΣ Τροφαίας. Οδυῆα ἰῇ πώντον. κατέβησαν, μέχρι τε , 

ΡΙΟΧΙπλῖς νοσθὶς εἷϊ:; σπάσαν- Πηνειᾷ ποτα ἔλασαν. 
τὶ μαφόν. Τὰ, 1346 

4 

)ε;.-: 
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Μορίορία5 ἸηΒ απ ΠΙαπΐθ8 τοοίοθθ... τ 
Ῥοή 118 πιθιιβ Ἴ Ὠγαοίαθ ναϊϊατς ΔΥΊΠΠ,, 

, Αρτυτηη]ιθ Εοτγάοτγῃπηι οἱ (ἰαἰαάγαθαπι 1] πη], 

“ΤΟΓΠΊΠ05 ἤχ!  οἶγοα ῬΘηΘΙ Ππθηΐα,. 
Ἐοτγίδ οοἰΐο πιρὶιΠ] οἸτουτη ἀλη γίπου ] 5, 
Μ τῖδυ5 αἀοϊοίςθηβ, ΠΟΡῚ {ΠΠ πλτι5 σϑηοσίβι. 
ἊἈε ΠΠὰ ρτὸ {β15 νἱπάϊσοην Βαθαϊοιτη Ν 
5 οΧ Παδρηίθπ ΡΈΡΡΟ5. ἰθοπίπα ΘΒ απιγ ἀδέαπι, 
Μιζίθης, αἰΐαῖη σοπιδαβ ἀγοθπ ΘΓΌΪ : 
Οτθη ἀοτρᾶβ 1Π ἀρογιαμη ϑομπολίο τηυίαα [ϑέθη- 

[τὰ 

οπίδογαθις, οἰδά!πιπὶ Ρτΐποορϑ, 
Ῥοίηάδ δοοὶριίγος Ττηοίαπῃ ἀθίθγθηΐξος, 

ΟΡ 4π6. οἵ δυτιῖθα ῬαξΟΗ ἢμθδηΐα, 
Ας ἢπχίοποηι ρα! πἀϊ5, ἰπ 4πἃ ΤΎΡΒΟΙΙΒ νχοσ᾽. 
Οδαοτηδὲ ἰηξαυΐϊο ᾿πουραῖ ἈΠ βΏΙΟῚ : 

ἴη 

ψ, 146. 8.4 ταβθοῖα στ Το] νϊπάϊξοιπ. τε οὐπὶ (ῈΧ ΠΤ ΤᾺ 
Ηενγοπθῖη, εἴ ρεὺ ἢθ πς ὙΤΟΙΑπῚ ἀϊγα; φαθην πο, δτῆ απτθᾶ 

ϑῳ εὐὐπὺ Ὀάδδτ, τατηεη, πιυτατῃ τηθηΐα, σα Ππτθπν ἰᾶτὰ Βα ὈΘΡΙΣ, 
φᾷαις τοὶ πι! ογῖμπι ̓ποίξγονιιπι ἕὰχ οὐ τα δ οὐἶτ, 

: 1316 Ἡ δ) Οταεοῖα, ἐγὶ 
ὙΠοΙαΙα. Βαθυ!οῦπη νοςαξ 
Ἠετςῦΐοπι, 4} σὰπὶ (δ χ πᾶ- 
αἰθος ὙτΟΪ ΠῚ ἐχραρ παι, 
ΘοΥρας ἀϊεϊίαν Ταπο, αυΐα 
{ευγἷς, Ἐὰ φυσπὶ ἤετου- 

ἰδ πὴ [Ἐπιροῦ ᾿Δηΐοα {πος 
εχοία, ροΐζεα πιαίδία. (δη-" 

τ τοπιῖῷ ΘΈΠΕΤΙΙΠῚ αἰοῖαϊε, οἱ 
πῖον ἄθος ἙΟΙΙοσϑαΣτ, Ῥγο- 
᾿ὐαδᾷ 

᾿ ἀρϑαλθε βατον [ἀἰύο, οἠἱ ἐαη» 
ΩΣ αἤδογα Ιωποι 

τεσς. ΠΠΠ, 

ιχ 

1251 κίρκοι). ΤΎτεπεπος 
εἴ Πγάας, Αἰγὶβ Πγάοιαπι 

Π αυσπὶ ΑἸ} -᾿ 
«άδηάο ἕαπηε 1, ἀϊαπ) οςοὰ- 
Ρϑηΐς {ογίὶ ςοπιηητίογοηΐ, 
γίεν Ποιδπὶ σο] οπίαπὶ ἀοάα- 
ςετεῖ, σεοϊα! (οτ5 ἴπ Τγύ-. 
εὐδαπῆν 4 ἴῃ ΠΑ }18π| [8 
σοπία]τ, ἀΐξίαπι, α {8 ΤΥ 
τῃεπίαπι. Ημΐπς ΡεΓΓ ΠΕΡ Ε 
νετίπις ΨιγΟῚ ἰαρτα ροπιϊ. ᾿ 
ΔἸ Τυτγῆεπος νοϊηΐ εἰφ 
Ἰηάίρεπας: 4π05 εἰϊδπι Ὠϊο- 

πγῆμϑ. 



οτο 

"Αγυλλὰν Αὐσονῖτιν ᾿εἰσεκώμασαν, εἰς 
4 ἀντ. ..᾽ 3. ἄνα, ὁ ΤΥ 

Δεινὴν Λιγυς οῖσι, τοῖς τ᾽ ἐφ᾽ οὕματος 

ἸΧΟΟΡΉΠΟΝΙΚ5 

Ῥίζαν. γιγαντων Σνϑόνων κεκτημένοις, 

Λό χης ἡ ὑσμίνησι μίξαντες πάλην. Ὁ 

Εἶλον δ' Πίσσαν, καὶ δορύκτητον χϑόνα Ὁ). 
Ἶὰ ΄ ἮΝ ἡ 

Πᾶσεν κατερνάσαντο τὴν Ομβρων. πέλας, 1160 
4 

Καὶ Σαλπίων βεβῶσαν ὀχϑηρῶν παγῶὼν. 
τ Λοϊόθος δ᾽ ἐγείρει γρυνὸς ορχοώον ἔριν, 

Πῦρ εὗδον ἤδη τὸ πρὶν ἐξάώπτων Φλογὶ, 
Ἐπεὶ Πελασγοὺς εἶδε Ῥυνδακοῦ ποτῶν 

" 

ν. 1251. Ὀθιπάδ Ὑγεηίιομις οἱ Τύδιις, Τλιτ σα Ἐγάΐ, ἀοίοτοητος (οδ΄. 

ἈΝ 

ἔσταθιι) ἤᾶης Ραιτίδητ πιλ1η, οἴ ραϊ μάθη ΟΥ̓ΡΆΚεΝΙ, νδὶ Τγ- 
Ποηῖβ Υχοῦ, ἤρεγα, ὑπάτου. ΟΠ ποταο, Πα 1τ4ῖ, ἴῃ [τα] δῖα 
1 ροττητ, εἴ ἸΠΦΟΪ48. ΘἸτ15 οΥ ΟΠ π]ο5, ἃ Οὐσ απ 65 ὀκόνζος, 
ἀςθοϊ]ατιητ, τοταίῃ τα] αῃν Γπροτίογεπι Ὁ] {1 ἰοϊξητο5. 

Ὡγπας Ηαϊϊζατη. ἐδααϊζαν, 
Τατοΐαβ, πιοπς [γαϊδο: 
Οἰπιρίας, ῬαρῸ, Ῥαϊπάεπι 
ἀϊοῖς ΟΥ̓ 8οαπι, ἴῃ αι ΤΥ- 
ῬὨῃοπὶς εἰ Ὑνχοῦ, ψίρεγα, 
πιδίον ΟΠ ἐπιδοταθ ; (πὶ 6 Πἰπὶ 
Ῥτορίῃααὶ Ωγ αἴας (δοπιπάΠ| 
αἰορᾶατι τηοἠϊεθ 11. 48] 
Αὐΐήηα νοςαηΐατ. ΤῸ, 
ΠΤ 1284 εὐδάνε) νοΧ 88 ἴη- 

᾿τετργοίαπάσπι ρΡεγα ΠΠ|ς 1] 15, 
ἀυὰ παες ἔογπτα πα ΡἾ8Πὶ οὐ- 
Οὐστῖῖ. θᾶπὸ ἴδπῇιμς το συϊτῖξ 
αἰϊἰφαοά νογθαπι. φαυσά ἐπ’ 
- ἀογημῖχε, ἱποιραγο, ἐπβαογο, 

Ο Ἀρῖνγο, αὐτ Ππη δ ἀπά: ἢ- 
σηϊῆςει, Οοαά. ἴτος γε. 
ςοπῆαπίον ἴῃ εὐδάνει ςοπίοη- 
ἄππι. ϑ.πο αἵδε. πε πΊ 
ΡῬτγουίαβ Πἰεπί. - Ροίζεσιις ἴῃ 

γαΥ 5 [εξεϊοπῖ 5. γΠΔΠὶ δ 
δεϊἀοηΐϑηο σοάϊςε. ἐοπιπ1ι6- 
πηογαΐ, ἐνδύνει, 4υᾶς ἔοτσξ 
Ῥοτεϊ, ἢ οοιπῃροίειπι νεῖ- 
Ὀὰπη ρτὸ ἢΠπῊρ οἱ δύνω, {κοο, 
Ροΐϊταπι ϑοςοϊρίϑίασ, ΑἸϊο- 
υΐπ επἰπὶ νἤεαις5 ἐνδύνειν 
ἐπάμεγε σοος ἀεποῖαε. Ηος 
ἰρσίταγ ἔεπεαπῆτς ἐδπεροτ, 
ἀτππι πιο]ίοσος τὶ Οαῇδη- 
ἄταε οοπέϊηραπι, Κ. 

135 6 Διγεξοισὴ Ταῖς ας 
-ὙΤΥτγῃεπῖς, αἰ ἰαπὶ θ6}}}- 
οοἵ εταησ, νὰ ἃ ΤἬναςι θυ 
οἰραπεθαβ οὐ νυ εγοπέαγ, ἡ 
ῬοΪυ ας. τὴν ἐπὶ τὸ Τυῤῥηνι τς 
κὸν πέλαγος πλευροὶν ᾿Απεννίνςς 

κεκλημἕκην Διγυς νοὶ κατοικᾶσι 

μέχει πόλεως Πίσσης, ἢ πρώτης 
κδιτονέ 

᾿ Κρωσὰ γ 

᾿ 



σΑσθανΝ κα: 

Τὴ ΑΡΥ]]απὶ Τα] σατη ἱγγυθγυηΐ, 

21ὲ 
᾿" 

ΤΔῸΘΠΊ ΟΠ] ΓΙἸΡῚ ΗΠ Π15, οἵ ἃ Τπρη6 
Εἰραηίυπη δ: {Ποπίογιπι Πίγρθηι ἀπσοθηέθας, 
Β6}11 σοηῆϊξει πο ρηΐθβ ριρηδπηΊ. ! 
Οερογαπί δυΐθιῃ Ῥιΐδηι,, σΔΡ ΙΔ ΠῚ 411 ἘΘΥΓΑΠῚ 
Θμληοπι Ταδορογαπέ ρσόρο πιθτος ἤίδπ,, 
Ἐτ Αἰριίαηι οοἰ]οοαΐδηι {Πρ ν ἐπσσίάοβ Θο]]6ς,. 

Ὑ]Ππηὰ5 ἀπΐθη) ΘΧοιζαί ἀπε 4 π| ογγὶς [πιέδῃ, 
Ἰρποπη ἰδ πΊ Τορ᾿ἔπΠ1 ἢδπηπη8 τεἀασοθηάρης, 
Ῥοξαυαπὶ Ρεϊαθροβ νἱἀϊ ἈΠγηδοὶ Παμηϊη μη 

Ο 2 [,.8- 

γ.1362. Ἰεήππις ἰἰεεπι νοτεγὲπι Γα (οἰτασῖς Ῥαγὲὴς, ροαυαιη Μοπθας ἰδ ἴῃ Οτάροϊα ᾿ποϊῇτ,. αὐᾶροῖ3 οηΐη, ἤπης Ὑ]τιγα, ἄδλιπισο πὰπὶ ἰΠΠατὰ πὶ ἐπι] τ ρ ἰοϊτετ, ναϊαπο ορροῆτο Αῇας ποτῷ 
ἱϊπτῖοτξ, σερθηάες, 

- 

᾿ κἄτοι τῆς Τυῤῥηνίας πρὸς τοὶς 
δυσμας. : 

1262 Δοῖϑος δὺ Ῥατίϑ. 
Ῥεϊαβρὸς ἱπίε πρὶ Μεπε- 
ἰατπι σατῃ (αἷς, αὶ Τ οἱ Πα 
νεπεγαηΐ δὰ ἐβρυίοτγα ΠΥ εἶ οἱ 
ΟἸΠηδοτεὶ ρ]αοαηάα, νὲ ἰπὶ- 
τίο ἰδτὶ ἀἰξειπι εἰς ; φαα φυΐ- 
ἄεπι ὁσοαῆοπε Ῥατγίς απιϊεῖ- 
τἰαπι ςὰπι Μεπεῖδο ςοπίτα- 
Χὶΐς, εἴ οπὶ δῸὺ ϑραζίαπι 
τεάϊε, ροϊαααπι Απέμοθαπι 
Οσοϊάεταῖ, Κηγπάδου5 ἢιι- 
νἱὰβ ἱπέεν Οὐδεοίαπι οἵ Ηεϊ- 
ἰεἰροπίατη. " 

1166 Ἡ δ᾽) στδεεία, πὲ 
ϑρατσία. 

1369 Πρῶτος μὸ) Αρᾶ- 
ΠΙΒΠΊΠΟῃ, 411 ἐοφ ΠοΟπηϊηΐ5 
δ(ξ Ιουἱς Αραπιειηποηῖς, ἀδ 

αυο ἔπρτα. Ῥγοίξεηίον ἀϊοῖ- 
τὰν Παρΐτον ἃ ξαϊ πηϊ πη 46 ς- 
ςεπία : ᾳιορά ποπιεπ μεῖς 
Εἰεραπίεν Αρεζῳειηποηὶ [ο. 
ΥΙ ΕΧ ΠΟπΊΪΠῚ8. ἢΠπ) 1 Ππἀϊπ6 
ἐγ δυιΐξαν. Ῥαίαθαπὲ δυΐθπ 
γείεσθϑ, Ἰοπθη) ρὲὶ τοπίξεισ 
ἴῃ Ε8Π1 ΠΕΡΕΠῚ, 86 ἢ1]- 
ΠΊΕ ζοπΠοεροϑεδί, σαγχι γο- 
ἕξαπι ἀείςοπέετο, γὲ δηπου 
ἴδιας ἀοξἩ Ππηις Τγποθας. 

1370 χατροεβοίξης) Ουϊᾷ, 
ἢ Ἰεραπηας και τότε βοΐτη,), νξ 
γοίδγαίαν δά δκηπτῷ, οαΐαφ 
δΡπα ροείας. ροϑγροξαιπι ξ8- 
τε ἘρΠπΠείοη εξ (ο1εὲ9 ςϑὰ 
ἔἶθχὶ ΠΙΒἢ]} δάϊαπαπε, ΒΕ, 
14 8 Ὁ δεύτερος δὲ) Οτο- 

{ἴο5 Δραπιοτηποηΐς, ἃ αἰγ- 
ταεπιηοίϊτα οςοϊῇ, ΑἸΐας. ἴα 

απ 



! 

Ι 

212 

Κρωσσοῖσιν ὀϑνείοισι βώψαντας “γάνος. 
α τιμωρεμένη, ἭΣ᾽ αὖτις οἰξρή 

᾿ πὰς κὐ  Ν 

Τριπλᾶς τετροιπλός ὁ ὠντιτίσετοω. λάβας, Ὁ 
Πορϑέσα χώροις οἰντίπορϑμον. ἠόνοιι Υ̓ΤΝΑ ἢ 

“ρῶτος μεν ἥξει Ζηνὶ τῷ΄ Λαπερσίῳ Ἵ,ε,5γ...» 
Ὁμώνυμος Ζεὺς, ὃς κατοιβάτης μολῶν," Ὰ. διε 1370 
Σκηπτῷ. πυρώσει πτάντα δυσμενῶν τἀϑμά. ς΄ 
Σὺν ᾧ ὁ ϑανδμο, κἀν νεκροῖς σρωφωμένη. ἦ, 
“Τὸ λοιπ᾽ ἀκούσω ταῦϑ'᾽, ἃ νῦν μέλλω Θροέιν. 

Ὁ. δεύτερος δὲ, τῇ πεφασμένε κέλωρ,. 
ἂν ἀμφιβλήεροις, ἔλλοπος βυνδὲ δίκην, 

᾿, ΕΎΣΙ 

, 

1375 

Κα- 

ἴ ’ 

΄ 

Λδν Ὑ Ῥγδηηὶς ε αγάβοὶς νεηϊεὶ Απανηειμηοη, ἸΌΡΊΤΕΥ ἃ 1115 ςο-΄ 
σηοτηϊπαταβ (ν. 1134. 25) 411} οἰμπΙα οὐ ἀοΠ εν ἱποοηάεζ, σαπὶ 
4110 εῷ0 πιοτίατ, (ν. 1108 144.) εὐ ἀρτια Ἰπέδτοϑ δα; δε Ὠιπς 
ἕυαταγα Ῥτδοάϊρο, ἴδτῃ ἴαξϊα αὐάϊδτῃ, 

4π|1Π| βυὐλλο βρβταρείφ οτᾶ- 
σα πὶ ἀοοθρίς. ἀὉ ΑροΠ πο 
Μεάϊζο, 41 αἰΐξετ ἐδίος. ἀϊ- 
οὑτιιγν ἔοτο νὲ Ἰηΐδηϊα [{86- 
ΤΓΘΓΌΙΟ ἢ Ταυγςαπ ).18- 
ΠαπῚ ἴῃ Ῥαίτίαπι ἀετα! ἴδε, 
Παααθ. Ταῦστος οαπὶ Αεοϊῇ- 
Ῥι9 ῥγοίβέϊϑ, ἜΧΡῸΡ ΠϑαΪῦ, 
εἴ Ιρμϊρεηϊαιη πῆγα] ᾿οὈπὶ 
Ῥίᾳπα, τεροτίϑυϊ, Μει)ῖ- 
πἰξ οἵ ΡΙπάδτγῃβ, 4άμπι αἷτι 
Αἰολέων, φρατιοὶν χιρελκεντ ων 

δεῦρ᾽ οἰνοέγων, ψιάς οἰ ηγ Επι- 

αἰρί 46), 

Ἴ378. Τρίτος δὴ) Νεΐδας, 
Ια ς Οοάτι, απεπὶ Πρ ηαῖο- 
τα πὶ νοοδί, φαοά {ππ|ίαὰ ἰΪ- 
απᾶτοτῖς νεῆε, ΡτῸ ρβϑίτῖβ οὉ- 
ἰετῖς, ΝΥείθας απέετη ἀαππὶ 

ΕΧ οδοῦϊο  τορπουϊ δε, ίςε 
Οατῖςα τρί οὐδ ΡΟ ΤΏΣΤΙΠΊ, 
ἢ. φαὶς ρὲ] Οάττπι ἴογσϑπὶ εἴ 
Δαιϊαπι ἰδῃταπΊ. Ροιτεχι ει: 
α ἔσυϊϊ ῬΌΟΙα, Μεοῖ οἷο- 
θ8πὶ Ῥϑ δά ΠΠπεγα8. ου ο- 
παπάδς (νπάς γῆν σημαντρίδα 

ἀἰκίτ Ηεγοάοιος Ἑαΐοτρο, 
ἃς τηδπηπῖξ ογεῖδε Αἰἢαξοδα 
δὰ Πρῃαπάμηι δά διθῖζας (Ἱ:- 
σοτο ῥτοὸ ΕἸδοςο) Πᾶς τγαϊϊο- 
6 δεθ ταῖς ογασαϊο (β{15- 
ἔχέξεπι τὶ. Ιτδατπ|ὸ 460 6}|4- 
τἰ5 ἰαπάσπι (ὐατὶ τι... νὲ {6- 
φυΐτων, Οατῖδε ᾿ηρογαοῖς, οἴ 
ἴῃ εα νιδε5 αἰϊαιοι ροίαϊε. ᾿ 
Οὐῖη εἰ Μεδίμμ αὉ δο ἀε- 
ἀπέγαπι σοἸ]οπίαπὶ ἔνα Α ππ-. 
πηϊαπας ἱπιο 110. ΧΧΨΉΙ. 

1379 



ΘΑ ΦΘΑΝΙΓ ΒΑ. 

Τ᾽ ΓΙΟΘ ἢ) ῬδΙΟΡ ΝΒἰδ. {ἰησϑηΐθ5 νγῃ]5. 
Τα ἘΠ ὁεγο ρθγοῖξα γυγίμϑ νυἱοοθη5, ὁ" 
Ττὶρία 4αυδάταυρία τοροπάθε ἀδηηηᾶ, 
γάθαης ΟΡροϊέμηι γοσιοη β ̓ἰ{|5. 

ει Πγὶ5 σα: 46η1 νΘηϊθί [ο1}15 Γἀρογήιϊ 
πο Τυριζοτ : 4] δοσράθηβ 16, Θη[ΟΓ, 
Οὐπᾶα Πυμηΐηθ ᾿πθαπηηιαδεξ Ποίξίαπι Παδυΐα: 
Οὐυοοσιὴ ΠΊΟΓΙΑΓ, δὲ ἀριιᾷ ᾿πέργοβ γϑυίβηϑ, 
Ἀδ] θὰ ἀυάΐαπι Πά60,. 480 παπο ἴαπὶ ἀἴθευτα, 

'δρουηάας, οοοϊῇ ἰπ σγρεῖθαβ, 
“Με ΡΙΐοι5 τί Π]185, 

ζ 

Ο 3 Ὁοπη]. 

ν. 1374. ἀΐέοι Ονοβος, Ἀϑ νον οὶ νε τὶ ἘΝ 1η τάξη 
τς οοοιῇ (ν. ττοο (44.}) Π]π15, οὐάσα]} ΔΑΙΡΟΠΠτπῖ5 ἐπι, δα (Δ η8η- 

ἄτππι [πγούφηι ὅαπππ, στα ΘΧοΥοῖτα ἢ ΣΟ ρΊΟπεῖη Ταυυσαπὶνο- 
ΠΙ6Π5. οαϊπ ἰῃοςηάες, 

1379 δον μὴ 6 Οατῖα, 
ὀστὰς ορρίάππι εἰ ΜΙ]εΐα5. 
Οἴαεος Βεάποῇοῆα νοσαίαΐ ἃ 
Βγαποῖο ναΐβ. χὰϊ ΜΙϊεῖος 
οἴη ἰαΠπγαστ, ἐείξε ΟἸεπιεη- 
6. εἰ Μιἰεῦ οΥγδοα] αι Πᾶ- 
δυϊῖ, Ῥτγορσγίτιπι ἰἀπιθη ἃ 
φαϊθιιοάαπι ἰγαάίτατν τὸ Βραγ- 

᾿ χίδων ἀςν, Πὰς Βραγχίδοι, νῇ 
Οἰνιδοα ἴπι Ασατπαπῖα. ΡΒΓΠΐ- 

- ἧς Οδτῖδε ΡΟΡαΪΙ, ἃ πιοπίε 

ἀἰδεῖ, ἐδοσπάμππ ϑίερμδηυπι; 
ἕποης ροττο ἃ ΡΠ(Πτο, Επ- 
ἀγπιϊοπὶς Η]1ο; ποπιεπ δοςε- 
διε 26 Οατατα νἱ ταῖς εἰ 
{Προπάϊῖ5. νἱάθς Ραγοεπ,ῖο- 
δταρίπι. : 

ὙΤ792 σφραγιδας δακτύλων) 

πἰμι} αἰϊυιὰ εἴξ, ΗΠ σφραγῖδα 
ἊΨ 

“Ππιρ Ἰςϊτοτ; δακτύλων, ἢ φυῖά 
πιοάο ἀεποίεί, Ροπιίίαγ ρτο' 
χριρῶν, νὰ ὅπ ρᾶγ5 ρτὸ τοῖο. ἣν 

1385 κόρη) Νίεῖει Π|ΐα, 
48 4ιππ| ἀπίεα Ρετο 41- 
σεγείατ, ροίεα οὗ ᾿πῆρποπι 
1᾿πηρυἀιοϊτία τη ἐλεγειὴς εἰ νο- 
οαΐα., (εΠιθις5 οταπηπιαιΐοϊ5.. 
Ῥαίαπι απἴθπιὶ οταὶ ΝΝεΐθο 
αἰζεγιη ογαοιίαπι, νὰ {ΠΠ| 

᾿ἀοπίοῖ πὶ Πδ1. νὉὶ ἰαπΠ|- 
(ει Π|14, ρατάγεῖί. Οασπὶ 
τσίταν Ατμε πᾶς νεηπῆξι, οἵ- 
ἔαπαῖς ΒΠἴαπι, 4186 παβαΠ6πὶ 
11: πιᾶγιταπὶ ργορίεν ΠΡ 14]- 
Πα πἰμηΐαπιὶ ρΡοίογαίς ἢδη- 
εἶΐςι, (δ άπξι!ις νοις [τ 
παίπγσαπι {πᾶπ| Δοαπεπίεπι: 

“᾿ 

Δίζεο 



514. ΣΥΘΟΡΗΚΟΝ,..ὉὃὉὃ 

Καταιϑολώσει γοῦν ὀϑνείαν μολὼν, ᾿ ἐπ 
Χρησμοῖς Ἴχτρβ σὺν πολυγλώσσῳ ςρατῷ. 

Τρίτος δ᾽, ἄνακτος τῇ δρυηκόπξ γόνος, 
Τῆν τευχοπλάςιν παρϑένον Βραγχησίαν 
ἸΠαρομολίξας, βῶλον ἐμπεφυρμένην Ὁ 
ἹΝασμοῖς ὀρέξοι τῷ κεχρημένῳ δείνος, 
ΣφΦραγῖδα Ἰ; δακτύλων ἐφαρμόσαι, 
Φϑειρῶν ὀρείαν ςήσεται μοναρχίαν, 
ἼΤον πρωτόμιοϑον Κᾶρα δηώσας φρωτὸν, 
Ὅταν κόρη κασωρὶς, εἰς ἐπείσιον 
Χλεύην ὑλακτήσασα, κηκώση, γάμους 
ἸΝυμφειᾶ πρὸς κηλωςοὶ καρβανῶν τελέϊν. 

Οἱ δ᾽ αὖ τέταρτοι τῆς Δυμαντείᾳ σπορᾶς, 
Λαχμωώνιοί τε, καὶ Κυτινοῦοι, όδροι, 

τς Χ386 

ψν 

1385 

οἵ 

τ. 1278. Τενείης, ἽΜεῖοις, Οοατὶ τερῖϑ ΠΠ1π|5, (401, ονάςυΐσ᾽ τηοπὶ- 
᾿ς 5, οὐπὶ ΠοΟυΔπι (οἀθηΐ Πυάογείετ, ἃ νσσιπο Μιίεῆα, ἤσυ]ι 

ΠΙ1Δ,. "Ἰεθαην δὰ ἤσπαηάδιη εριΠοΐατα Δὲ ἀατὶ ἰαθεδίς,}) ( 4- 
τῖδιι5 νι5., ΜΙ ἱπιρουίαπι οοπᾶδτ, 60 ταπιροῖς, ηυ0 ἈΠ 
ἱρῆιι5, Ῥεγο, ἘΟΘΕΠΝ ΤιΑνα 
ΤΟΣ ΘΓΊσοΙἢ ἀρεῖ, 

- 

(ςΠο!ϊαἴδες. Βαιθατὸς ἀϊοῖξ 
Οατεβ. ΑἸΐαπὶ φαοαας Ρετγο: 
πὶς νεὶ ἔθυΐαπι, ναὶ πιἴο- 

Διζῴο σεῦ μολα εὐθαλερὸν 
πόσιν ἢ ἐς Αἰϑήνας 

Ἢ εἰς Μίλητον, Ἀρὶ τοΐξον 

 (ργο κατοὶ ἔξω) πήματα 
᾿ Καρσί, Ἰά εἴ: ᾿Οἀγ, Οτδεςογάπι σοπιπηεη- 
Οὐδετε ἰδὲ ναϊΐάτι5 40} τατ]!, ϑαρίῳ 

ςοπίυχ ἢαδὲ Αἰπεπὶϊ, 6Θὁ1385---87 Ἦταν χόρη ---- τες 
ἍεΙ φαΐ ΜΙεεῖ, 40 εἶ8- λῶν) Ηαΐτς Ιοοΐ οτάϊπεπι 
ες ἀε5. Οαγίθας δά άδς.. 

Τίδασαε Μι|]εέτιπὶ ρῥσγοΐς ξξις 

Γ14Π| παγγαπίϊπ νπάδοϊ ΠῚ" 

ψειθογαπι, ρϑαΐϊο οδίσυτίο- 
τοπι, ἔὰπὸ οἷϊξβ δυδιίγοσ: 
ς 

ἽΝεἰ δας αὐτῇ ἢ|14.. ᾿Ποο] αἱ, 
ΑΙἸΔ εεαπι ογϑςυϊαπὶ δά 
δυϊας σοοπίαο ἀδἀπξεϊοπεπη 
Ρειπεπβ οἰϊας (ΑΙ πλαο 

ςουππιθπαιι ἵπ ᾿ραπατὶ αταπ. 

ἰν ᾽ Ἁ .- ’ 

οτῶν κόρὴ κασωρίς, ὑλαχτήσοίσας ὦ 

χλεύην εἰς ἐπείσιον ((. ἑαυτὴν 

κηχοίσῃ, (ἴς, ἑαυτὴν) γοΐμεες τε- 
λῶν πρὸς τοὶ νυμφϑα ᾿ κηλως οἱ 

ἔα 



δ ΑΝ δ καὶ" 515 

Τοιδυγοῖ οχίογηδῃ γορίοπϑιῃ, νδὶ ναπουι 
Ἐχ οτγασυϊο Μβάϊοϊ ῃι} ἘΠ]Π]πρῸϊ οαπὶ ΘΧθγοῖξα, 

Τοτχίίι5, τϑρὶς Πρηδίογι8 ἤΠ1π|5, 
ΕἸσαΪϊΔη} νἹ]τρίπθηι ΜΙ] ΔηΊ 
Τπάπσοης αὐ σ᾽ 6 θ4Π1 πηδοογαίδη 
Ἄφῃα ργαθθηάαπὶ ἱπάϊσοηί! ἄοηο, 
Αἀ πηρτϊπηθηάμηη οΠᾶγίδθ Π18Π15 ΠρΊΠΠππι, 
ἸΜοπίδημηι ῬΒΕἰσογαπι σοηάρὲ ἸΩΊρΘΎ 1ΠΊ,. 
Ῥτίηϊο Μοεοθηάσιο ὕαγο ἀοργιξιο οχϑσοιξα ὲ 
Οὐδηάο Ραθ|[α πηοτϑέγιχ ἴῃ. ρυάρηάμαι. ἣν 
Ῥτγοῦτα ἰαΐγαηβ, πάθδιξ παρίϊα5 

1 Τροπίμ 9 δαυθάγογιπι ᾿πρᾷπατιθι5 οΘἰθθγασα, 
Οὐαὶ ἀθηλπὶ 6χ ἴγρο Ὠγπιαηΐθα, 

ΤιΔοπΊοΠΙ, Ογίίηαθι, Οοάτι: 

Ἴδαν Ουὶ 

Υ. 1288. Οπαγεὶ ἀοηίαιιο 6 Ομιδεία νεπίθης Γλογες δὲ Δεῖ, αὰ᾿ 
ἰῃςφοΐεπε ᾿οτῖμι, Ἰητιΐαπι ΕὐῚ ΠΟ μτΠ Οἢ15, Οὐογονὶ ται ἰῇ, 0] 
ΑΑεεήϊον: αυόαιι ἀϊέξας οἵδ, εἰ ραῖεῦ ὅπ Μοίέγαρ, φαᾶθ, νῦ ρᾶ- 
{τῖ5 ἱπιιποηΐας ἔλταὶ τπρθάθγοτι, (6 ἴῃ Οπιηθ5 ἔουπνᾶς Ἰπυταθαῖ, 
εἐ ἔς ἃ ραῖτε φιιοπ ἀϊο νοπάϊτ8, ἀμρυκῃ ςρηδιετα ἴμᾳ ξοσιμα 
δα οὐπὶ τεά!θαῖ, 

Καρβανῶν, Βος ἔδη[α: φηπην 
ρηε α ἩΟΡΟΣΤΊ Τρες ἵππα- 
Ζηγαμὶ [έατ οτος ΟΠ μποίοης, 
2πηριμαίΐοε ἑαξέατογιε, [8 τι 1μ- 

' φαπμαγίδης, (αγιι {εοντανί. 
ἽΝαπὶ ἴῃ κηκοασῃ ἰαῖεῖ ποίϊο 
αἰϊσομαὶ, ας δοσαίδίϊ αι πὶ 
(1. 1. οὔη πὶ. ποίο Οἴ8ε- 
οἶβπιο, ἴς, εὐ απ ἱπΆ- 
εἰτῖαο τοεῖε, τελᾷν. Ομ είε- 
ΤῸΠῚ νυμφεα {πΡ (τ πί1π6, κη- 
λως οὶ δυο πΊ δάϊοξειτα σἀρΊΟ, 
“εἰ ἴπ [μοχίοῖς ὙΓΓΆΠΊαΙΕ γί 
[αν απιίαυπι οροαγτῖξ, Κι 

1288 Οὐδ᾽ φὐ--τέταρτοι) 1 

Αἤαπη νέπιίεπίε. {αδαμάϊ. 
Βυυπιαπέεδιη {{γρῈ πὶ νοσϑξ 
οτε8, φαοταπι τοχ ἔα  Υ- 
πιᾶ5. Ἠοτιδοϊάαγιιπὶ νπΠῈ8. 
Ῥεγ Γιϑοπιοηΐος οἰΐδπῃ εἰ ΟΥ- 
προς Π|ἀ6πῚ οτος 1πί|6}}}- 
σαπίατ, ρδγίτη ἃ 1 ϑοιποΠ6.. 
Ῥευγπμδοίϑο πιοπίθ, ἀξ, ἢ 
Ρατϊπι ἃ Ογέϊπο, νοὶ Ογί- 
πο, θοτῖοο ορρίέο. ΤΊ εοπ 
(ΔΠΊεπ ἴῃ ξοπηπιοπίαγ. ἴῃ τγ- 
σορΡὨτγοπειι, οἰΐδηΐε δίς ρμα- 
ΠΟ, Ογδμαπι ἔλςἰς Ὑτθεπι 

Τιοί: 



416. 

Οἱ Θίψγρον οἰκήσουσι Σάτνιόν π᾿ ὄρος, 
Καὶ χερσόνήσον τῇ πάλαι ληκτηρίαν ᾿ 
Θεῷ Κυρίτῳ πάώμηαν ἐσυγημέθ, Ο᾿ 

φε βασσάρας λαμπερίδος. Τῆς παντομό ͵
 

ΤΥΘΟΡΗΒΟΝΙΚ 

ΝΣ 
ν, 

Τ᾽ 

Ἴοκῆος, ἥτ᾽ ἀλφοῶσι τοῖς καϑ' ἡμέραν ᾿ 
Βέπειναν ἀλιϑούνεσκεν οὐκμοίαν πατρὸς, “ 
ΕῚ ἐνο χδι Ἂν, " ΐ Ὁ ϑνέία ὡὐτομοῦντος αὐϑωνγος πτερῶ. 

1395 

Ὁ Φρὺξ δ᾽, ὠδελφῆς οἵμω τιμωρούμενος, “᾿ 
Πάλιν τιϑηνὸν ἀντιπορϑήσει χϑόνα 
Τϑ νεκροτάγε, τοὺς ἀσωπεύτους δίχως ν᾽ 
Φϑιτοῖσι θητρεύοντος ἀςεργέίτρόπῳ. αὶ [400 

Ος δή ποτ᾽ ὠμφώδοντος ἐξ ἄκρων λοβὼν 

Φϑέρ- 

᾿. χ297. ΜΊάας Ῥοῖτο, ῬΠΤΥΧ, (ογουῖς ΟΙδοραῖγαθ Ἵδοάςι ! ρετίε- 
4 εη5, τασίις ναίξαδις Επὺπτοόρᾶπὶ (ραᾳτγαιπ Μίποὶβ, ἱπέογπὶ ἰὰ- 

Ὗ 

(αἸς15) 

ὙΠεῆδ]46. Οοάτϊ! ἀϊσαπίαν 
Αἰβεπιίοπίδς ἃ τομκα Οοάτο. 
Ἑσπαίῆϊης Οοάτος νοῦαιΐ 
ΠΟΙΙ4ο5 οπηπε5 δἱοσί. 

., 1301 χερσόνῃσον) ὨοΥἾΠ), 
ἸΧία Οατίαπη: ἱπ 4, νὲ 
νἱ ἀεί, “ Παδιίααϊς Ετῇ- 
Ἐπ Ποη ΤἬ ἤλΙας, φαΐ Οογουϊ 
ἔα! ἱπαΐπις, φαοᾶ εἷἶτις ἴπ 
ὙΠΕΙΔΠ4 ᾿ὰσὰπὶ δοκοὶ δε. 
“Μοκσαίαν δαΐοπι δγες Ουτὶ- 
ἴα, φαοιηδἀπιοά απ) Οτάθοδ 
ψυρῖτις, ΠΙΠ τη4}}5 δΔ4 νγθεπη 
δα ,παπὶ ποπιΐπῖ5 οἶσε πὶ 
τεάποεγε:; ἔοτίε οἰἶΐαπη δά 
ξιφηφόρε σοσποπιοη αἰϊαῇέ. 
Οδεΐθοσαπι ἢϊουΐαπι τοίαπι 
ἘΠ ΟΒΕΠοηΐβ., εἰπβαας ἱπι- 
τηεπίαε βελιμκίας ἐχρ ἰςὰπέ 

Ουϊάϊας 110 ΨΊΠ. εἰ ΟΠ. 
πο ἢ τι5 ΠΥΠΊΠΟ Οεγουῖ5.. 

Ἵ 393 Τῇ: παντομέρφῳ Με-. 

᾿ἤἥγαπη δἰΐαπὶ παῦοϊς Ετγὶῆ- 
σμίμοπ, 4886 σοτροτῖβ 4186- 
{τὰ ραΐτγεπι ἐπίρεν ἱπίβεϊθι- 
ἰεπὶ αἰεθΐ, 
νετὰ Ὠἰπογῖα : 4 π8πὶ θα ΐας 
ῇς ἱπαοίααπε, νὲ Μείξεαπι 
ἀϊοαπὶ 'π οπιπα ΘἜῈΠΕ5 βηϊ- 
τηδὶϊς 4 δ πιιταΐαπι. νεπάϊ- 
(πὶ ἔδερίι ἃ ρϑίγτε ἔυϊ6, 
δα αυεπὶ (αδῖπάς,, γοξασηία 
Ρτΐοτε ἴογπμα, σχυγίαπι νέ 
γεπάογεζασ, γοσυτγγογεῖ; ἢϊπο 
νοςαῖΐασ οπιῃπίΐοτίηΐβ, ΠΑΆΠῚ 
ἵπ {οτὶρτῖβ ςοαϊοῖθα8 πιαίθ 
Ραΐο Ιεὶ πενταμόρφα. 

1296 

Αἴας Πδες εἱξ 



᾿ἸΟΑΒΒΑΝΘπΑΙ τ 

Οὐ Ταϊπρνιΐαι ἱησοϊοηξ, ϑιηϊππίφαθ, τὴοπέθιη,. 

Ἐπ᾿ πηατρΊ ΘᾺ ΠῚ ΡΘηἰ Γι πὶ ΘΙΠ15.57. 401 οἴ μη 

Τοδο Οὐτγιῖαο οπγηΐηο 1 ἰπ 188, 

ΟὐδΠΙ ἕο  Π115 πιθυ δεν οἷβ να] ρ θοῦ 6 

Ῥαΐοσ, 8 φυδοῆιθδαθ. 4πο ! ἀϊπ|15 

Ἰπιιπϑηΐληι ἐοποθὰξ σϑηϊζουῦ!5. ἔα ΘΠ], 

Ἐχίογηδϑ Ἀγ ΠΓ5 Αφρίποηΐς οχιγθηαΐοϑ, 

ῬΈΓΥΧ αὐΐθηι, ΤΌΓΟΓῚ5 ρΘγίθ 6 η5 σαθἄθπι,. 
Ναἰγίοοιη ταγίαπι ρογάθε νἹο πὰ ἔθυγαπι 

Μοτγίυογαπι ργαθ ἀϊθ., ἸΠσογγαρίᾷ τὰ 
Ψ τδτίθ ἀἰοθηξ5 ΓΘ 6.15 ποσί 8: 
Οὐἱ οἰϊπὶ ἴηι ἃ {ἈΠ]Π1}5 δηῇβ 

ὁ 

ΑΒίκιη- 

ν. αφοτ. 40] φυϊάόπι, Δυτ δ 5 ἀΠηὶ ΑὈ(οΠτς ἀρϑ αι ἌΝ εἴ 
πλτΐςοιϑ Βα 6458 τηϑτατῃ ἱποῦτιεῖ, 

1396 Αἴϑωνος) Ηος ποπΊῖ- 
πὸ Δρρεϊ!αίὰ5 ἴαϊς Ἐτι- 
ἐπῖΠοη, τεῖος Ηεἤοδο εἴ 
Αἰμεπᾶθο, ργορίες αγάεθῃ- 
τεπὶ ἱπρί πίε πη, εἴ 'σπθαᾶιη 
δ᾽ απιοηάι νίπι. σποπηοάο 
οὔϑοπα,. λιμοὸν ἀϊοσπέ Ροξίδξ. 
Εχέγθηηϊταίες. νοσδ Ἔρτοβ, 
ᾳῦος ΕΥΠΟΠΠΟπ αἰΐοπος 
φοΙεθ8έ, φασππι τος Δ ΠΠΠῚ- 
ει. Ροξίαε μδος δτίδιη 86- 
δύε τ ὑτορ.. 
Τρ {μος ἀγτῖς ἌΝΝΝ αἱ- 
ΩΣ 

Ορερΐτ, ες ἐη Ὁ] 1 πρέημθη- 
αο τογρῆς αἱοϑαΐ. 

᾿ΟΔΠ πιο μας σθσαια ρᾶποῖη 
“το ατίπη τοΐεγε τηοπαϊοαίζε. 
"Ἐχίγεπια ρΡουτΟ [εγγϑγατη οἵ 
Ὅσϑ5 εἰΐϊαπὶ Εἰαῖα5 ναί αἱΐ- 
361 

ΟσΟΌΪ α[ας 

πτερο. 

1397 Ὁ Φρὺξ δῪὺ ΜΙίάας, 
ῬΠΥΥρίΔΘ τὰχ. Ηἷς ἰοτουῖ 
Οἰεοραίταο. Ταρθάοπι ρετίο- 
4πεπ5. ΤῊΣ οίαπι ἀσρορα- 
ἰφτας εἱἢ, νεγσὰπι ἀποιποᾶο 
ΟἸεδοραίνα Ἐπεγῖε οσοϊία, πες. 
ἃ 96 ΠΟ αἵτε ἀϊοίξατς, πος ἀρυά 
εἰ Πποτῖσυπι ν]]ὰτη δά ς τγα- 
Ρεγῖσε ροΐαϊ. Μογξαογαπι 
Ρτϑεπάεπι ἀἰοῖς ΜΙηοδπι, ἘΧ 
Επτορϑ φεηϊζαπι, ἱπ Εὐτο- 
Ρ8 εἀὐπολίαπι. θὲ εἴας ἴδπε- 
τ δία τη αἰ ἰέσιιπτον δρᾷ 
{γϑο!δο5, ἐείἴε ΡΙδίοης, φαΐπ 
Θεία πι ἃ Οαα]1ο το χ ἰηϊαίτας 
δρρει αν. 

τοι Ὅς δή ποτ Νοίβ εἴ 
θα ἐς Μίφηθ αὐτῖθαξς, 

4α8ηι- 

ἀϊχκί, νὲ Πὶς 



4ι9. Α ΟδΡῊ κονε Ἐς ἸΌΝ 

Φϑέ ἐρσῶς κύφελλω, καλλυνέϊ παρωτίδας, χρῷ 

Δάπτοις μλφήρλας ἡβρλήψανοε Φοίβον. δ 
Τῷ πᾶσα Φλέγρ ς δέον “δελωθήσεται,, 

Θραμβεσία Τε δειροὶς, ἥ τ᾽ ἐπόκχκτιος. εἶ 1405 

Στορϑυγξ Τήτωνος, οἷτε Σιϑώνων πλᾶκες, 
ἸΠαλληνία τ΄ ἄρερω, τὴν ὄ ,βόκερως "ΑΥΚΩΝ 
Βρύχων: λιπαίνει, γηγενῶν ὑπηρέτης. 

Πολλῶν δ᾽ ἐναλλαξ πημάτων ἀμείψεται 
ΠΝ τ αΜΕ ῇ Μαμερτὸς, ἢ τί χρὴ καλεὶν 1410 
Τὸν αἱμοζύρτοις ἑφιώμενον μάχοως; 

Οὐ μὲν ὑπείξει Ὑ ἡ, ̓πιμηϑέως τοκοὶς, 
᾿Αλλ᾽ “ἢ πάντων Περσέως ἕνω σπο ἃς 

Στελεΐ γίγαντα, τῷ ϑώλασσα μὲν δα «τὴ 

ἣν 

ν. χ404. Ηϊς τοτατῃ ὙΠ γδοιδια, νη οὐτπ ὙΠ ἀρ, υῦ- 
Οἀπφ ΑὈ], 

4υσπγυῖς 1Π18π| 411] δ΄ πιοτας 
τοίβγαηί. Ροξίᾳ ἴδιπεπ πεῖς 

, ᾿ξΑθα]απι (δ φαίταν; αἱῖ ΘὨΠΊ, 
ἹΜΜΙάδπ πιαίοις δυσὶ σα τ απ 
πηοία πηεέμπι, νέ 84 ἱρίαιπι 
ποπη διάεγεπί. βρρεάετε, ἱ ἴπ- 
εαἹΠῆςε, ᾳυοά οεϊᾶπι ἢ 4τιῖς 
ΔΙ!εροτῖος δά Πιοίξθϑ τϑξεγαί, 
ΠΟΙ ἱπῃηρεγῖίε ἔδοοσίς. 

1402 κυφελλα καλλυνξὼ) 
ἽΝοη οοπίεπιπεηάα οἘΜΘυτ- 
ἢ] σοπίεξξατα, ἰΙεσοτε ςπρίεπ- 
εἶς: κύφελλ᾽ ἀκαλλυνξί, σοτία 

{Δ ]]Πον {επίπς ἱπᾶάς Ἔχ ΠΗϊ,. 
ϑεά ΤΠΥΓΟΡἤτοΠπα ἰδπηθπ ἷγο- 
πὶςα Οδἰδοῆγοῆς, 486 νὰ]- 
βι8ῖας ἰεξοπὶ ἱποῖϊ, ἀἀρηῖον 
νἱάείαγ. Κ, 

1404 Φλέγρατ) 4υ8ε. ἢ ; 
ψιῦς ΤὨναοϊαθ. ΤἬΉγαπθ5 
Μαρεάοπίδε ργοπηοῃίου τ1ΠΊ, 
νὲ Τίίζοπ Τῆτγαςΐδθ. ϑ:{π0-᾿ 
πὶ φιῃοαας εἰ 4] 6πε ἔππε 
ἴῃ ΤΊηταοῖα. Μαοοάοπίδονε- 
ΤῸ Ρογίϊοποπιὶ 4 δηάαπι ἴο- 
πυϊς Μίιάαπι, ἔεγῖ Εἷς οεΐαπὶ 
ΤυΠῖπα5. 1Δ4π Βιυςποπ 
μεῖς ργορτὶ πὶ βιυ}} ποπηθῃ 

τὰπο νοςαδυϊα: Πεῦξ 
κελαάδων αρῃᾷ Ηοπιογυτ εἴ 
(αἰ πο π|.. 

τὰ βυπηησπε ἀπξξεαπ) ΔρΡᾶ- 
τοί, (Οουπίρογοβ ἀϊοῖ ἢαπ- 
Υἱοβ, πίε ἀοσαϊπηᾷς, Κο- 

ςα " 

ΜΝεγαπιααδ. 
ποπΊθη ἂὺ ἱπηρεῖα εἰ ἔγαπιὶ- 

ψιάείαγ, [ἰἰσεὲ ἔοσο πὲ σοπι- ὦ 

ἐν άρκρλσνσψεις 



ΘΑΒΒΆΝΒΑΣ, 

κυ ρόδο δυΐθ58, ἀϑοδίμης [απ ρΟΥΆ 
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ΜΜυΐοῖβ ἱπουτίθηάο {πρὶ Ότ 15. πη Θ πΠῚ : 

Οὐἱ τοῖα ῬΗΐοσταθ ἔθγγα ΠΟ διαραδίζαγ,, 

Τρταπιδυδυοήυο νοσγίοχ, δὲ Πἴογαϊο 
Οδουπηθη ΤΊτοηῖ5, ΘΕ ΘΙΓΠΟΠΙΠῚ ΟΔΠΊΡΙ, 
Ατο πηηιι6. ῬΑΙΘηἰμπι, Φαρα ΘΟΓΠΙΡΟΓ 
Βγυοθοη ἐοουπάαϊ, σιραπεαπι πιϊηΠἴοτ. ω- 

ΜΜῈΪα5 ροσγοὸ νἱο πὶ οἶδά 65 αυρισα διέ, 
Οδηδαθας νοὶ Μδιοῦβ, ας φυοάοσιη4α6 ἄθοαῖ 
ἌΡΡδ Ιαγα ογαθητ5 ραίζαπι τα 6 115, 

Νϑο ἐαπιθη οσθάρε ἘΡΙΠΊΘΊΠ6: πηδίου, 
564 ργὸ ουηξλῖ8 φασπάδσῃι 46 Ῥατγίδι ργοσθηὶθ 
Μιῖρὲ οἰραηίθη), ΘᾺ] πΠ]ᾶγ6 41 48Π1 ρΘταϊ πὶ 

ψ. 1400. Μυῖΐέξας 

Ῥαράπὶ 

γττο, πᾶης ἴῃ Αἤα, ππης ἴῃ Ἑυτορᾶ, οἰ πςιος 
αἱ οἴαᾶες δυΐρι σα ἰτον Μᾶγ5., [60 (απάλειι5 » ἴξα φαοζηᾳμς 
ποπῖης πῆς ΓγγαηΠ 1 ἀρ εἰ ἴοππ. 

Γι 

ἐςδὲ ἀεϊπάε Δ ΉΜΥΙΣ οἱ- 
ϑϑη ΠῚ τηϊπιγαπι, φαοά 
Ὠΐ ἴῃ ΤὨτγαοΐα ἑυχία Ῥ4}16- 
6Π νογίδεὶ ἰππί. 

1409 ἐναλλοξ) πππς ἱπ 
Αὔδ, πῦπς ΐἱπ Εὔὑὐτο- 
Ρᾶ. Οαπάδεουις δρρε!]α- 
ταν Μασ5, εἰ Οαπάδοπ, νί 
ἴαρτϑ. 

141τ ἑφιώμενον) Ηοταίϊας: 
Ὅπερ ἡμμας οἱαιμοῦ, ρα- 

ἰεαοᾷ ἰαέμες. 
γπᾶε εἰ αἱμοχαρὴς νοσαΐατ,, 
Ἐρ᾿πηείπεὶ πιαίες εἰ Αἢα, 
4π8ε Ῥτοπιείμεσπι εἰ Ἐρΐ- 
ἀπο πε πὶ εχ αρεΐο ρερεσῖί. 

1415 Περσέως) Ὠϑδηδὲς ἢ-᾿ 
Οὰς, ἃ φυο Ρεχίδε οπληοβ 4ὰ- 

οὐπὲ οτῖρί δα. Οἱραπέεπι 
ἀἄϊεῖς Χευχεπι, Ῥεγίδειπι το- 
85::π|, 4ἱ εἰ Ηε!είροπέσπι 
Ροπίβ τιπχῖϊ, εἰ Αἰῃοποπὶ 
Ρετίοαϊε. (δίας: 

ΠΙ6 χμοηπθ. ἐμέ ς Ἵμοης 
Ε[᾿, χυθΉ} τμαχ ἐ17,7) Τῆε 
ογδς 

Ῥρορεπῖξε Ρἤκηλαε ενοξ 
ιρεγμείιἑτην, 

Ὅταν ΜΜοοὶ. ἱγγρογε πσ- 
Ὁη711 1:.47.05) “4 Ώ6 11- 
ὑεητς 

Ῥον ηῃοο μη εἰαΠ δ φαγδα- 
τα μαμὴς ΑΣἢο. 

14τό ΔΛαφρίαε) ΜΙίπεγιδθ, 
[Υ ΠῸΤῚ 6465 ογαηΐ Αἰδβεπὶς, 

48. 



3 ἑ 
ἀδὸ 

ΤΠεζῷ “,0 1 ἔδδα; “γὴ δὲ να θυυτάε “ΟἿ 2415 
Ῥήσσοντι πηδοῖς χέρσον. οἱ δὲ Λαφρίας. τ Ὁ 
Οἶχοι Μαμέφσας ἠἡϑαλωμένοι Φλογὶ Ύ 
Σὺν καλίνοισι τειχέων προβλήμασ, Ὁ 
Τὸν χρησμόλεσχην οὐτιοσοντοι βλάβης, } 
ψωλχός, ϑεδπίζονται, ΤἸΠλότωνος λώτῥιν. 1420 
Στρατῷ δ᾽ ἀμίκτῳ, πὥσω μὲν βρωθήσεται, “τ 
Φλοιῶτιν ἐχδύνεσω δίπτλακα σκέπην τἶἊν 
Κωρποτρόφος δρῦς, ὠγρία τ᾽ ὀρειϑαλής. ͵ 
ἽἍΛπας δ᾽ ἀναύρων γασμὲς αὐανϑήσεται ἵ 
Χανδὸν κελοωνὴν δίμψμαν οἰονεμένων. Δ ΤῸ: 
Κυφέλλα δ᾽ ἰῶν τηλόϑεν ῥοιζαμένων τ" 

Ὑπὲρ 

ν. 1415. Ων νεῖῸ ἕαπποη ΑΠ4, (πιαῖον Ἐρίτηοῖμ οι.) ἐοάος ἘΌπτο- 
Ρᾶε; {εά, ἱπίξαι οπυπιη. νηυμ εχ Ρονίδὶ, ροίξετῖς., Χεγχεπι, 
αππῖοῖ, 411 Ηφ]]οροπίυνα. ροπτε ἰθηφεῖ, Ατποποῖὶ οοήτίά 
τοῦτο ροιοάϊες. Ογαροϊδιπαὰς δἄθο ναίζαδις (1π. ρυίπιβ 
τεῖρ] Μιηογαας Ατεῖςα) νὰ 14 ΔΙΡΟΙΠπι5 (ἀςοτάσίεηι πποπάα- 
οἷ! δοουΐβε, αυοά Ἰρίοσ ᾿α{{δγ1ς τη 8115 Πρ εΙ5 ς ἀοθίοηάειο, 
4105 ταπρη Χο Υχόθ ποθ άσεϊτ,. 

υσγαπι ἀτοὸπὶ ἰεποθαί Μί- 
Πεαᾶ. Ὁ ᾿ 

1417 ἡϑαλωμένοῦ ἃ ΧεΙΧΕ. 
Ἐτεπῖπὶ ἀἀὐπὶ ΑἸΠοπἰ πίε 
ἌἈΡοΠπεπὶ ἀς Χεγχα τερεὶ- 
ἰεπάο εοπίμίετεπέ, ἴαίΠε 
᾿εὖς ᾿ἴσποα ἢ ρᾶτατε πιου- 
πᾶ, 4υῖθὰ5. 4 Χευχα ἔπε ἔο- 
τεπεέ. Οὐοά οτδοῦ ΠῚ 4 απ] 
ἱπίοϊξε ἀε Πἰρποὶβ ἀγοῖβ ῥγο- 
Ῥυρπαροι δ, 406 Ῥοίξ ἃ 
Ῥετῆς νη ουΠῚ ἅτ σ6 ΠΟΠΊΒῚ- 
ἴὰ {ππ|ς {πί ΠΧ δῆς, (8- ᾿ 
ἕξϊα πὶ οἱϊ. νὰ να!ρο πηθπάϑ- 
τῆς ἱπςαΐατεπε ΑΡροΠ ποπι, 
Ἑ(απ5 ΟΥΒΟΙΪΙΠΊ ΠΟ ογαπί 

ἴοπε {πρρὲτ. 
1421 Στρατῷ δ) Μαρπυ 

Υ̓͂ .- ι ᾽ ᾿ εὖὐῦ ὦ ἷ - 
ΣΦ Α, .; 

ἀδτις ΠΤ. τὶ 

δου, ϑοῖας οπίπι ΤΗΘ- 
πηϊἔος!ε 5, ἀδριε ἢ οπία νεῖ οἷ- 
ΠΙῚ ἐςπίεηξα , πϑπιδ5 δεά!ῆ- 
ζΑΠπάδ5, ὁ φαΐθις δὰ ϑε.4- 
τ Π8π| σαΠΊ Ποίῖε σοηῆϊρε- 
τεηΐ, ςεπίυ. . ο΄. 

.1420. Πλάτωνος. λάτριν) 
Οὐοπίάπι ε ἔρεει ἀπδάδπι 
ὌΕΙΡΗΪ τα τεδάεθαπέαγ οτᾶ- 
σα8, Ραξαθαΐ εχ Ἱπέεσίς {Π8 
ναΐσιι5 νδίϊοϊ πα π θ5 4 Ρ]ἃ- 

᾿ 

οπίπιὶ Ρογίβε πὶ παπΊοτας ἱπ 
Οταροῖᾶπι εἰ ἃ Χόγχο δάάϊ- 
ὅϊας, δἄθο γέ, φασπιδάπιο- 

ἄσπα, 

Ἦ 

ἔ 



ὉΑΒΒΑΝΡΕΑν, 

Υ 

3 ͵ 

Ῥράϊε ογι, τρι νοτο παιϊραθίξας . 
Θ]οαητὶ ΓΟΙΩ15 ἀρΤΟΒ. ἈΑἘΤΠρμγίαθ 
Αοᾷος. Μαυογίίαθ ἤαπηπηα σου ῆδεβο. ς᾽. 
Οὐ Προ ἷβ. ΠΙΌΓΟΙΈΠῚ ΡτΟΡΌΡΏΔΟΙΙΙ8, 
Ψαΐθιη δοουίαδαμξ ἀαηΊη), 
ἙΔΙᾳ γαιοἰπδηΐθιι ΡΙ αἰοηΐδ ξαπ πη]. ι 
Ἐχοτοῖξα ἀυξοπ,. ἱπέγαξξΒ.}}. οτηῃὶς ἀδποτγαθιξατ, 
Οοτεοοίιμη) ΘΧΈ 5 ἀυρ!ίοθπι ἀιρσατη, ἀλυλο ων χα 
Εταδειΐογα, αὖθοϑ, οἵ ἈΡΤΘΙὮ15, 1ῃ ΤηΟΠΕΡῈ15 γε 6Π5: 
Οἰηηῖ5 φαοααθ Πυϊογπ) δχαγοίοδε νῃάα,. 
ΑΒδεῖπι ηἴρταπι ΠΕΙΠῚ Βυπιοεξαπειαμη:.  . ᾿ 
ΝΝδ 65 οἔϊμηι, [ἀρὶτταχτιπ ἘΡΡΤΩΙ δι ἰΠ}ἀγιπὰ 

ϑαργα 

Ϊ 

ν, 1451. Ηὰύυΐμ9 νοΐ δχουοίξις τάτῃ οπουιπὶς δεὶξ ὙΠ Πἢν Ραυτπη, ὐθο-" 
ΤΟΘ ΠΤ Ϊτο5 οἵ ἔδγαθ διγοίδε, μασι πος ἐροῖοτ, δεῖ (ἃ- 

᾿Αἰτγαταπι" ἐπμπεϊευ δ οι. ψεϊυτὶ μ᾿ ΚΡΡΩΝ οδίξάνες, 

δ Νὰ κ κ᾿ ει 

᾿ἀππὶ εἰξοϑαε ππις ἀΥ ΑΗ 
, ΠΙάε5, οἷα παπιγοεὶ ἱπίοσ ἢϊ- 
{τοτῖθος ἀϊσεγ αἰ τοπέϊα 
ἰυἴο {υ]οεΐαι Ἔχογοῖτυὶ, Τὸ 
δικλλάττον. παρ ἑκαώςξ. Τὰς 
οἰφηγαμεένας ὦ τοσᾶτόν. ἐς ιν. ὡς: 

᾿ δύσις τὸν μεέγεςον ὁρον ςόλᾳ. Ουο 
ξαδαπι ε(ξ, νὰ πες εἶδθτις {|- 
᾿ς εχ ἂν βοεῦνινε, πες ΡΟΣ" 
εχ ἢππιϊηῖθ 8. ἰαπάεπ ρο- 

' ταοσῖς {αρρείετα, ' 

1453 Κι αρποφόρος ΧΗ Ηε- 
τοάοδαξ' ᾿γυαπία: Εἰ δὲ καρ: 
“πὸν μηδένα εὔροιεν;. οἰ δὲ χὴν 

ποίην, τὴϊ ἔκ τῆς γὴς οὐναγυομεένην, 

χαὶ τῶ! δενδρέων τὸν. 
᾿ λέποντες, Καὶ τοὶ φύλλα "κοῦ ῦ-- 

᾿ δρέποντες.. κατηόϑιον ὀβαίμ τῶν 
ξε ἡμέρων τῶν. δἰγ ἴων." 

ἔλιπον Ω ᾿ Ἢ 

Ὧως Κύφελλα) Εἰορὰηίει 
εἴ ῃος Ατιιήδος αἰ 1 6χ- 
Ρτείπε: ᾿ἢνδὲ πλήρης, κεν )οῖ- 

λάσγα γεῶν, ἡ ἡ δὲ γῆ πεζῶν, ὁ δ δ᾽ 

οἱὴρ βελῶν. εἴ Ρᾷ1]0 ἀπε: ὁ δ᾽ 
ἥλιος συνεκρύπτετο τοῖς κῶς 

μρίσι. Ἑδςείς, αυοᾳὐοϊ ῬΙαδιζας 
ἀϊκέε; , 

-- δοαὶ 
(οοϊηηρ Κγεηλτ: ὉἹγ 71: 

ὃλ [ίγιτη ΕΣ αη μεσ, Ἢ 
ἡΝερμίὶς σοπμ ξα. ---, 

(π 2 πέῤῥαν) ϑ. Πὴ νἱάδξαν 
ἐπτεγργθίαη δ νΟΧχ σέ ῥαν," 
4186. πιιβηθδτη εχίαϊ δἰ ἰδ ῖ. 
Ρυίΐαγαπί φαϊάατη πος νοσᾶ- 
Βαϊατα Ῥοτίας ἀθ 9οῖε νίιν- 
Ραᾶτο, ααδι {{Π| αἰἰτεν Αὐἀδά 
εἰ, ΜΙΓΠχᾶπὶ ἀεὶ μοιηῖμε νοὸ: 

ςἂηΐ. 



ας 
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Ὑπὲρ κάρα φήσξσι, Κίμμερός 9᾽ ἕπως 
Σχιοὶ καλύψει «πέῤῥαν, 
Λοχρὸν. δ᾽ ὁποῖα παῦρον ἀνθήσας ῥόδον, Ὁ 

ΣΥΘΟΡΗΒΟΝΙΒ 

σέλας. “". 

3 
Καὶ πάντα Φλέξας, ὥξε ἀρ έρεμς.. οὐ 1430 
Αὖϑις παλιμπηώτοιο γεύσετοι Φυγῆς, 
Μόσυνα. Φηγότευκτον, ὡς λυκοψίαν ἫΝ ΤΥ Γ 

δ Κόρη κνεφαίαν, ἄγχ! παμφαλώμενος, 
Χαλκηλάτῳ χνώδοντι 

Πολλοὶ δ᾽ ἀγῶνες καὶ Φόνοι μεταΐχμιοι, 1435 
οἱ μὲν εν γοώῳ πάλας - 

Δεινοῶσιν ἀρχοῖς εἰμφιδηριωμένων, 
Οἱ δ᾽ ἐ ἐν μεταιρένοισι, βους 
Ἕως ἂν αὔϑων εὐγοίσῃ βαρὺν κλονα, 

Λύσουσιν οἰνδρῶν, 

1430. 5εἃ στπὶ, ἤςσατι τοί Τοστθηῆς, 

ρόφοις χϑονὸς, 

» "ἐς, 

τουμένη. " 

αἰ ὐρόμθαι, “εἴ οπι- 
13 Ἰησεπάετιζ, ταπιεη ἔπ 3πὶ τεπέλθιτ, εἴ δα ϊσίαπι τἰ σάν, 
ψεϊατὶ ΡιιΕ}1, 8 Ἰδτγοης ςοητεστῖτα, οϑρριους "1. τ} εἰτου πὶ 
ἐριοῖος. 

καπῖ, 51 συ: ϑεῖδπι γεῖίε 
πέτρον τεροπὶ, 410 γοσαθα!]ο 
ΠπηΣ Ἰου ποπποπααδηι 50] 
[εοσυ πη πὶ Απακαροταπιϊ 'π- 
παϊξατ, νὲ ἀρυᾷ Ευτίρία. 
Οτοῖςς. εἴ Δ} πιϑο ἢ Π], 
ΠΟΠ ΠΊΔΟΠΟΡΕΓῈ ΓΕΡΌΡΠΑΒΟ. 

1429 ἀνθήσας) ΧΟΥΧΕΒ. 
Ἰλοΐε ἤοτεπι σαάπουπι εἴα, 

. ΠΟΙῸΠΕ ΟΠΊΠΕΒ: [ἃ Χεῦχος 
τος ῬοΙὲ πᾶρπο: σοπδῖας εἴ 8Ὁ- 

ἀτγδίτι5 ΠΑῸΔ]Ϊ ΡτοαΙῖο γίδες, 
π᾿ Ρευἢἤαπὶ σοπεαρίξ τοι ξῖο 
Μαγάοηϊο. ΗΙΠἤοτίαπι ἰοΐαπη 
Ρεΐίε α Ηεγοάοτο, (ἰεῖῆα, 
εἴ Ὀιοάογο; ποϊπιηι5 ΘΠ ΠῚ 
μεῖς ἀξ τεδιις ποις Ιοπρας 

-- 

παγγαεῖ νὶ φεμοϊϊαῖεου 
ξαοῖτ, κεοῖοηες. τε, Ὀβεϊθγαπι 
υοά 64 Τιοστεπίεπι τοίϑπι 
ατεῖπεῖ, εἷὰι5 Ροϊὰχ σαοαφαθ. 
0. Ν. ἱπ κά τς ἐπ 
το] Ηἷβ νευγθὶς 
Ῥόδον: ̓παρϑιοῶς φυτεύει 

ὀἐνθῶν καρ ϑᾶττον ἰοδο, ὦ κορ- 
τοὶ τὸ Λοκχρόνν 

1433 Μόδυνχ) πϑθεπι, ἱπὶ 
408Π| ίς τες Ῥίϑῖς αἰ αδϊξ 
επὶπιὶ δά οταςυὶ τῶχος ξύλι 
νον. Νδθεσπη Δαΐεπι γε ρὶθ- 
ὕαϊ ἴῃ ἔαρ Χεγχθ, νεραεὶν. 
ΙΔ ἀπιῖάα ἰοςαπι ἔεπεθγον 
ἴμηι, ἰῃ ᾳφὰο Ιαϊφαῖ » φαυπε 

᾿98π| 



Μαεΐτα ᾿οοτγεατοϊμῶ, φαϑάοϑηιο πιεάϊα 
ὨΝοϊαδιῖ νἱστοτότω ἐυξξας, ρατίϊαν ἐπ ἴογτα, 
ὅδε ὁταυϊδυ ἱπιροτὶϊβ οοπεσπάθυζατω, 
Ῥατίίτη ἴὰ ἀοτίϊς αἀταξὶβ ἴοστα: 

Ροδὸος βταὺς ἰορῖες ἃεον δεϊίυπα 

- Ἀδ 
8 

ἐδ νον προνος δουόνο, ὡς ὡς κ.- 
ΣΕ ΒΩΝΣΟΝ φᾶς ταῦ πχᾶνι, ἄυθαι τόχτβ Ῥυτης ρυλα δὰ» 

ἕω δὐδδας εὐ ρετίς- τι τδ ἴῃ ψοανδ ούρταν 

δ τ παν ἀφο Ὁ ἐδ ταν πόνο, 
φοῖδος Η τοῖος ποναὶ. δης. ἔσες ἰρέμεαξ εὐ χος ΝᾺ 

δα χερόροοαν: ἐχρὶῆςες: διδῶ ὦμος : 

π- ψ᾿ πίραξ ἰἶτες, αἰἰς δενεϊεισκεῖξεπ 
᾿ Ὑ436 δ γαία πάλα» Ὑπξ ας» Ογοξοα τονε πος ἀεπα 

᾿ὐβιωνμωγευκίνων. ἔδενεα. ἐὰ ὧν Ἐκαβ σαβλος. 
Ῥτο. Ἰεφεηιὶς γαῶις, εἰ  ῳἔονῶο 

δυνοῶξω ὠφγαῖς (ἢ. εἰ οὐκταῦς, ν΄ 1437 ἀφχοῦν) ΛΨΕ 
᾿ βεβδοϊαευ. γαύας, χὰο ἢ- ἰαδὲς κι δ οτία 
ν πανία ἐρίῶ, αὶ- ἀϊευπίυν, γὲ τα 8α- 

ἐφρενο, Ῥὲς ρτΐογεμι ἵεστϑῖῃ 



224 ᾿πχοονμαμοντβ ΤΡΒΝΝ ἥν : 

᾿Απ᾿ Αἰακᾷ τὲ κῴπὸ Δαρδάνου γεγὼς 6ϑΛ χάήο 
Θεσπρωτὸς ἄμφω χοιὴ Χαραδραῖος λέων, εἰσ 

Τρηνὴ Θ᾽, ᾿ὁμικίμων πῶντο. κυπσαᾷ δόμον, 5 

᾿Ανωγκάσει πτήζαντας᾽ Αφῤγείων πρόμους, 
Σἄνοτέ Χαράἄδρη ἧς τὸν σρατηλώτην λύκον, θὰ ἐμ 
Καὶ σχῆπτρ. Ὁ ὀρέξοι τῆς. πάλαι: 'μοναρχίας. ΒΗ "α445 
ὯΩ, δὴ “ον ἕκτην γένναν. αὐθαίμων ἐμὸς ΤΕΥ ΜΙ Ε 
Εἰς τις παλοαςὴς συμβαλὼν αἰλκὴν δορὸς, ΕΠ 

ΤΠΙόντου τε ἱκοὴ γῆς εἰς διααλλαγες. μολῶν, ον πα, ἜΣ 

Πρέσβιςος ἐν Φίλοισιν ὑμνηθήσετοι, ̓  [δά 
Ἥ- Ὶ Θρχ ΙΝ ἘΠῚ 

ὙΠ: ἰ ἑ γ( Σχύ- 

ν. 1439. ἄοπος {Ππ΄ οπχῆΐα “]σχηηᾶον Μ. αὉ Ἀδαοο εἰ Πθατάαπο ἤ- 
10} οὐἕα5, 6Χχ παῖε Ἐρίγοτεβ, εχ ρᾷᾶῖτς Μδοεᾶο, (ορίςτ, Ῥεῦ- 

ες ἐν αΠΊ46 Τ60Ππ0Ὸ Θαοτίο, οούεῖ ατᾶεςος ἰδταῖτα Μαςεάοη!θι5, 
ὡ. Πευῶ οἷϊπ ἐδτυθη ογαῖ, 

"“ἥ 

᾿ 1440 γεγῶὴ ΑΙεχαπᾶεγ. 
ΜΜδοπῦβ, 4} πλαίευ Π:Πὶ σα-᾿ 
πὰς αὐ Αολΐοπὶ εἴ Ηεὶεο- 
ΠαΠῚ τεξοσεραῖ: αοτγαια 1ἰ- 
[8 Ὁ Ἀδαςο, ἢϊς ἃ Παγάἄαπο 
εἴαῖ οὐϊθπάτς, ἘΘπάσπι νο- 
ςαἱ ΤἈερσοειάπι, φυοά εἴες 
8 πιαίγε Ἐρίϊγοία: (α]8- 
ἄταθαπι νεσο, ἥποά ἃ ραΐτε 
Μδςεάο, Ῥίο "Χαλαδροῖος 

᾿ροϊεῖ δέχας ἱεροὶ Καανοιςροῶϊος; 
Γαλαδιοῖον νεΙ Χαλαςροῖίος: νἱ- 

ἄἀεπίυν ἐπὶ πὶ ὉΠαἰαᾶτα, ΟΠ α- 
Ἰαῖτα, οἵ Οαπαβειᾷ, δ Πάε ΠῚ 
νει δτατηπιδε οἷς ἄἀεποῖδ- 
ἴε, ΟΠαγβαάγα νεῖῸ ΡΠοοῖ- 
αἰ- ΕΓ νεῦς. 

"2410 ὁμαίμων). Ῥετίατατη. 
ΑἸοχαπάθν. δηἷπη 8 Ρεγίδο 
Ρεν Ηεγομίεπι, ΠΟ. τπηΐῃ}8 

" 

"ἀαπι, Ρότίιο, ἀαςεῖδατ οὐ: 

Π6ΠῚ. 39, ΟΝ 
εὖ. 

1443. ᾿Νεγείων) Οτδεσογαπι: 
ΠΟΠ τεξῖα ἘΠῚ ΠῚ Ρεγί85. ἱπτεὶ- 
Ἰῖρτε ϑοβοϊταῆος, 4υυπι 111ο- 
τὰπὶ ἔαδϊα ἴδτ Πέ πχεδίϊο, εἴ 
ΑἸεχδηᾶενς νιτοϑᾶ θ᾽ {(δῖα- 
φέατῖτ ( ἐγφσάνν κα) σραπι, 
γοςαῖ, ΦΌΘΓ . ἸΘΘΠθ πὶ 
ἀρρεϊατάξ: φιιεζαν» ἀπ Ὸ 
ετας {οτἰρίστας. νατίείὰς, εᾶ- 
πῶ εἰ δεῖς ἰοσσπι μαῦεῖ.. 

1446 ΩΣ δὴ) ̓ Αἰοκαμιᾶτο, Ὶ 
εἰς, ΦΑλιμχῃ Οὐἷὶς αὐΐεπν 

πῆς. Οαἤεηάτγδα ᾿ξοῃίαπραϊ- 
Πεὰς, ποὸη ἔδοϊϊς φαὶθ ἀἶχει 
τί. Ὀε Τακῖις συϊάεπι ες 
Ῥοτο πασυαητ ἢ ξονιο ἰῃ πηΐτς ; 
εἰτέαπι ΔΌ  Αἰεχαπάτο τεςε- 
Ρίος βυϊθε; {δὰ απ πὸ 18 

Ρεῖ-. 

ΝΡ . ὃς. ΩΣ .-..-« 

ον αν 



᾿ ᾿ ; -- 

τὴ ΟΑΘΘΑΝΡΒΑ,, 285. 
ΑΒ Αθδοο Ὀαγάαμοηῃθ ργοφθηϊξυϑ, 
Ὑποίργοείτς ἤπλ}} εἰ ΟΠ αἸδάγαθιβ 160, 
ῬγδαθσὶριΓ6 116. ἐρρυΔΙΟ ΒΌΝ τοίη Θοἰογέβης 40- 

ΤῊᾺ11Π1. 
οΟοροῖ πιοιϊου]οίοβ Ατρίιοϑ ΡΓΟΟΘΓΘΘ5 
Ἀδαυΐαγὶ ΟΠαϊαδάγαθο ἀποὶ ἰπρο, 
Ἐπ [οϑρίγα ργάθθοσθ ἈΠΕ ΦΕΣ ἹΠΊρΡ ΟΣ: 
Οὐτὰ 4ιο Ροΐξ δθίαζθιῃ [6 χῖαπιὶ σοη!α ΠΡ. ΘΟΓΊΙΠῚ 

ΤΊΘΟΥΒΠ. 

Οὐϊἄαπῃ Ππξξαΐον Ὀ6111 ἐβιαυ κοι σοηΐογθης, 
Μαγίβαιθ ἃς ἴογγαθ δά σοιπηροίίοηῃθα μογάπξει8, 
ϑΒ.ΠΊΒ ἃΠ]ΘΟΓΆΓΤΩ οΘἰοὑγαδιζατ, 

δρο- 

ν. -. 1446.ὕ ΡΝ ἢος ρΡοΙξ (ὸχ δοϊαῖεϑ υϊάσπι ἀδεθιἡνρδήνινς ΠΛΘΊΙΘρ 
Ῥοίξαυαπι ΘΙ] πὶ σοίζοτις, ῥάσον βάρίοτ, οὐ Πππιτηπ5. εἰμ 8 
αἸηϊοιις ἔστ, ἁνῖο ΔῸ 60 ΡυΠΠΙ[149 ἐΡοδοτιιτη ἀφο ρ ει, 

Ῥεεποϑηΐ, ἀβίίο. βεβό.- 
115 ἴο5 φυϊάθπι ποη ρτϑείεν 

᾿ΠΟΥΘΠῚ ἰδεῖς τιάϊσαϊαπὶ ἴδ 
Ῥτδεθεῖ, ΓΟ κείς διαλλαγοὶς 

ἰερο εαπὶ ϑο! ρετο εἰς διαλ- 
λαγαίς: ας Πηλ]ς οἵ ἴπ Επτὶ- 
Ρἷάε Ιοφποπάὶ ποάτπ5, 4: πὶ 
δα ΝΝυιϊςεπὶ ἢς αἷἵ ΗΙΡΡο- 
Ἰγίαβ:. 5 

ὡς τοὰς καὴ σύ γ᾽ ἡμῖν πατρὸς, ὦ 
κακὸν κοΐρα,. : 

Δέκτρων οἰϑίκτων ἦλθες εἰς 
'συγοιλλοαγοίς. 

1446 Ωὶ δὴ μεϑ᾽ ἕκτην γέν- 

»αν) Γοσὰς Γὐσορῃτοπηίς, 1ῃ- 
ἴεν οὐίσυνΠπιος εἴ νοεῖς 
εἴ τοῦυ8 ἰοῆρε οδίσυτνηῃ- 

 Τῆῦ5, ἀκ 4ποὸ πεπιοὸ ἔβοϊ[ε 
Ο(εγῖὶ ᾳυϊά ατα!εσιῖ, ϑ8.Πο- 

Ρ 

[τατος ἀε ὌανΑ οο 4αοάαπι, 
Ποπιῖπὸ οπιαπο, Ὄχρ] σαί, 
ἱροῦ Πππτὸ ἴβηβ, πθο,. νπάθ 
14 πα παἰοτῖ, Δα ΤΠ οτ. 1418 
:Π| Γεέϊε πυρασὶ ἀΐοῖ (4π- 
[τα 8. [εἀ ἰρίβ πὲ} ἀρβπίΐ, 
αποά πες Ῥοϊίεγιι5 [βεϊέ, 
Μεαγῆυς ρίαπε (τε. 86 
Ταχιῖο εἰ Ροτο σορταεὶ ποη 
ροῖϊε, Οαηΐεσις ἰδίῃ σεξξα 
ΌΠᾺ δἴαας πος τρία νοτθαὰ: 
μεϑ᾽ ἕκτην γένναν ΡτοΠιρεηΐ, 

Ἐρο, ἢ ἴῃ απ ἰοπέρ τὶς 
ςοπίεξευταρ 44 ἀαηαπὶ 
εἴϊ, ραΐδηι, (αήαπάταιι ἢος 
Ιοςο πιοσε ρἰαπε ρτορπεῖϊςὸ 
Ιοαὰϊ. ἢ. 6. βπρηϊα ἱποϊηὶ- 
μα ργῦὸ “ρογίοπὶς τηογαϊἰϑῶς 
φοπεύθ, δάεοᾳυς Αἰϊοχαπαγὲ 

Μ. 
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Σχύλων ὠπαρχδὶς τοὺς δδρυκτήτους λαβών. 
Τί μακροὶ τλήμων εἰς οἰνηκόους πέτρας, 

ΤΥ̓ΟΘΟΡΗΒΟΝΙΘ ' 

1450 
τ. 

Ἐΐς κῦμα κωφὸν, εἰς νώπας δυσπλήτιδας 
,ὔ λ ΄ 7 ͵ 

Βαάζω, κενὸν ψΨάλλεσα μοίφοικος κρότον; 
πα λόγων «οἰρ Λεψιεὺς ἐνόσφισε, 

ευδηρίοις Φήμαισιν ἐγχρίσας ἔπη, 

Καὶ ϑεσφάτων πρόμαντιν ἀψνευδὴ Φρόνιν, 
ὁ «Αἱ Ἷ ᾿ Φ 3 τ 

Λέκτρων ςερηθεὶς, ὧν ἐχάλχοινεν τυχέζν. ἣ 

Θύσες δ᾽ ἀληϑῆ. σὺν κακῷ δέ τις μωϑὼν, 

γ. 1451. 564, φυϊᾷ εσο τη] δγα [τ 15 (Ὡκ15, νηᾶ]5, εἴ τυρίδιις ἔα- 
Ὀυ]ατη πᾶῖτο ἢ Νπι ΑΡΟΙ]Ο τὶ Πάφηι οπιποῖη ἀὈίξαϊιτ., ες 
ἕα] 5 τυπουῖθι5. ἀϊέξα τπηθὰ 

Μ. ποπιῖπε οπιποβ εἰπ5 ἴπο- 
ΘΟ ΠΌτος, ἢ. 6. ΟπΊΠ65 Οτϑε- 
(05 Ροΐῖ δυπλτερεβ, σση[ἀγ- 
φμίποὶ Δυΐεπι, ῬΟΡΌΪΙΠΙ ἰλο- 
πΠιαΠαπὶ ὁομῃριοξῖῖ. Οὐοά 
ἢ φαυῖΐς ἐπεὶ οοπεεῆενῖε, Ηϊ- 
βονία ἰρία ἀποτασ εος, νῖ 
Εοιιδαπούθπι θεὰ ΟὈΠΙ, 
Ῥγεγῆο, ΑἸεχαηάνὶ [αοοεί- 
(οτατη νῆο, οἷ ἴοεάας εο- 

᾿χαπδοῖῃ σα ΡίοΙ! επλαεο ῬΠΪ- 
Ιλάεῖρῃο,. ἈΑερυρῖ ἕέφε, 
αἷἷο ΑἸοχαπάνκὶ Μ. {πεςεῆρο-, 
τε. ἱρῇ π᾿ πιεπίεπι γεηϊαΐ, 
συοά γίγταμπηααε ἔετθ ἴπ 6ᾶ- 
ἄςπι ἴεπιροῖα, ἃς Ὀ6᾿ πππὶ 
υΐάεπι Ῥυττηὶ ἴπ ΑΝ. Ὁ. 
472---.λ8ὸ, ἔσει δαϊεπι 
οὔτη Ριοΐθπγαθο ἴπ Α. Ν'. Ὁ. 
482. “ἱποιάϊι. “Ὅς πεαίτο 
ΔαΡα τες εἴξ: ἐοεάετῖς ἀπ- 
ἐεπὶ Αδρυρίϊαςὶ ἱηρτὶπηὶς ἢ- 
ἄξει ἤοπιης 110 (αι, 
Ἐταστῃ, ΟΧΕΥΠ. Ρ. 61, βἀϊε, 

Γυρεέϊα τεάάιε, φυοπίαπη ποῖ 

᾿Βεϊπιατῖ. Ἐμεγορίτς ἵ,.ὄ ἩΙ, 
ς. 9. Ερίτογμηο 1, μ1}1,. ΧΙΝ, 
εἴ Ζοπαγας, ΤΟΙ. Π{. Ρ. π|. 
90. Ουΐπ5 Ιοςσαπι, ηυδπὶ 
πγαχίπι6 ἤὰς ρεγϊ ΠεητεΠΊ, 
ἴασαί αὐξοτίθογε : Καὶ Πτο- 
λεμοῶος δὲ ὁ Φιλάδελφος, ὁ τῆς 
Αἰγύπτε βασιλεὺς, τὸν δὲ Πύῤῥον 
κακῶς οπηλλαχότα μαϑὼν., καὴ 

τὸς Ῥωμκίες οὐξανομένας, δῶρα 

τὲ αὐτοὶς ἔπεμψε, καὶ ὁμολογίαν 
ἐποιήσατο. Καὶ οἷ Ῥωμοῶοι, 

ἐπὶ τέτῳω ἡἠσδέντες, πρέσβεις 

ι 

" ει ὑφ. ᾿ 
πρὸς αὐτὸν ἀνταπέςειλοιν, οἵ με: 
γαλοπρεπῆ δῶρα παρ αὐτῷ λα- 

βόντες, εἰς τὸ δημόσιον ταῦτα 
εἰσῆγον. Ἡ δὲ βελὴ ὁ προδή- 
κατο, οαλλ᾽ ἐιασεν αὐτὲς ταῦτα 

ἔχει. Οὐἱά εΕΥρῸ γεγὶ Ππ|ΐ- 
Ἰὰς οἴ, φαδπι, Γυσεορῆτο: 
ΠΕΠπΊ, ΡατεϊπΊ, νέ σα Παπάτγας 
ναι εἰπἰ πὶ 4 {πᾶ νβῦτιε 
(επηρότὰ 4εδαςεσγεῖ, μαγέϊπι, 
γέ ἐοεάεοτίβ, στεσεπς [ΕΕ, 

: ΠΙ6Π- 



' 
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Φρο]ἸογιπῚ ῥυἠδηϊείας μαῖα ρατίαβ δοοϊρίθηβ.. 
τ. Οὐ πιυ]ΐα, ποτα, αὐ {πγάὰ ἴα Χ, 

ΟΜ ηάαβηΠ6 ποη ΔΙ] πῖθβ, δ ΓῸρΡΘ5 ἰδ νας 
Ποαυοῦ, ἸΠ8 Π6 ΠῚ οἰ ἢ8 ΟΓΙΒ Πυθριταπι 

᾿ΕἸάΘπι δπίηι ποδὶς Γϑρῆθιϑ ἀρ α ε, 
ἘΔ1Π5 συπηοτῖθι5 ᾿πἀόθης ἀϊξϊα, 
ἘΠ ογδου οὐ ΠῚ ἀϊο πανί ο6 1 γ ΓΔΟΘΙΙ (οἰδη απ, 
Οοπουδίτα ῥτϊπαΐαβ, 410 οὐριοδαΐ ροτ ΓΙ. 
Ἐφοϊοὶ δυΐθην γογα, οι ἀαπΊηο τατηθη ἀϊοθηβ 4115 

τὰ Ρ 
Ἶ 

οὐτα ἱρίο σοπειπθοῖο. 
8π0 οὔπὶ ἀδηηῆο ἴὰο ἀϊίσοι, 
ὨΠ15 ἔδεατῃ βαειῖς τοι Ρ 115, 

τη ηίίοης ἰπ ΡΟ πιαίο ἔδοϊθη- 
ἄα, ἴαπὶ το σὶ ἴαο, 404π|]λο- 
τηδηῖ5.. οἷα (σοῖς, Ὀ]ΑΠπάϊ- 
τείαγ, τηδπογίατη οἷτι5 Ηἰ [08 
νεγπθας οοπίεγααγο νοΪαϊ 

᾿1ε2 Εὐὶε ἰρίταῦ ἴῃ πος ἰοοο 
1) αὐϑαίμων ἐμὸς ρορμίης Ἀο- 
ἡ αΊΤΙς, 2) 15. φαοεσυτη ολ- 
᾿κὴν δορὸς συνέβαλε, Ρῃ γί, 

γπὰς εποςεονας Αἰοχδη- 
,ἀΠ Μ. 2) ἰς ἀεπίααε, 4πο- 
ἴϑθδι εἰς δικλλαγοὶς πόντα καὶ 

᾿γὴς (π8πὶ ἤδθὺ (τα νϑυθα 
(ἘΠῚ διαλλαγοὶς σοπ απρεηᾷα, 
εἴ οπΊ (Οπίοτο. εἰς ΡΓΟ κείς 
Ἰερ ΘΟ Β Με, Ρίαης ΦΧ ΠΊπιο) 
Ἔμολε; Ἐξ 85 δο σρέσβιςξος ἕν 

"φίλοισίν οοἸεταπάας ἀϊοῖταν, 
“ΡΣοἹον αοιτ' Ριμ]αοοίρίχες, 
ἌΠ ας Αἰοχαπάνι Μ. (ποςεἴ- 
ἴον, {επΐαςαυε Ἰἰοεΐ, ρἰδηΐο- 
τὶθα5 γεσθ δ ἐχρτοῖας, ἢϊσ: 

ὶ 

αν. 

ΜεΥαπ δὰ, 4086 ΑἸΧΙ, νοτὰ οἵδ; ηά- 
4 Ὁ] 5415 ᾿ρίς ἐχρθιθτισ, εἴ, ὁ τῃ 
(λβοηόιϑυ) ναῖε ἰδ Δ]. 

» πε [ος ον ροὶ Ἷ, 
᾿ροβενὶ ηηε1, Βοηιαηΐ, ρμο(έ 
ῷ ιν ἀρτΩ 85) 112 οἱτες [μοο6{70- 
,. 711. ῬυνΥ μι, μέηρπα, δε ματα 
» ΖΟΥΘΉΣ, ΘΠ 116. ὉΣΟΘΉ:, [δαὶ 
» 042} ὁφοίογα ΣΑΊΒΘῚ ΟΥαεῦα 
ἡ ατίοηθ) 1π αἰέης Αἰοχαπαγε 
»Πμεος [οΥγἷς, ῬΈοϊοηραοῖ, μρϑγτ 
»[θπα..). ρασεην δὲ Κοθοΐῃς 7γ- 
» 1 {Ππτετηι σΟΉ ΕἸ τμθηξ, ομΐτς 
»δοη αηεία ρόγροσηο οοἰοὗγα- 
οὗδτηγ, ὍΣ αὐοἰοὸ μας παιίο- 
»» 1δηγ) δὲ ταῖν ᾿πζξηαο, ΟΥαε. 
»,.01 61 ΚΟΉΔΜ, ΤΑΉΙΘΙ 1 ρὺ- 
Ποῖ; [εἷς ταηοίοη, Κ61101{{1- 
»» 726 ΟΟΉ ΟΊΥΘΩΣ ΟΣ ἥπα[, οοα- 
» οἴδασι. Απὶ ασδείο, ἀϊ- 
σηΐοσ, ςοππεηϊεπίϊοι, εἴ ὁρ- 
ταῖῖον {ΠΠππὰὶ ροξπιαίῖς 
᾿Ἰλαία]α ροίεναῖ ἐχοοσίζατι ὃ 
ψιάειανς. φυΐάεπι αἰ ουΪ ᾶς 
ἱπεῖΐϊα ἴῃ οοσπιραίατίοπε [δ λ' 

ΔΕΣ:α- 
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Ὅτ᾽ ἐδὲν ἔφξαι μῆχος ὠφελεῖν πάτραν, 
Τὴν Φοιβόληπτον αἰνέσει χελιδόνοι.. ω 

᾿ς ΤΟσ᾽ ἠγόρευΞ, χαὶ παλίσσυτος ποσὶν. 
1460 

"Ἔβαννεν εἱρκτὸς ἐντός. ἐν δι καρδίᾳ 
Σειρῆνὸς ἐφέναξε λοίοθιον μέλο, 
Κλάρε Μιμαλλῶν, ἢ Μελαγκροίρας κόπις, 
Νηςοῦς θυγατρὸς, ἤ τι Φέκειον τέρας, 
Ἑλιχτῷ κωτίλλεσα δυσφράςως ἔπη. 
Ἔγω δε λοξὸν ἦλϑον ἀγγέλλων, ἀναξ, 

ιν 

΄΄ ̓ Υ ͵ 

1465 

ν, 1461. Ταπῆυπι ἸοςιιτΆ, γοῖγο ἀῃ φατοογειη Α τ, εἴ ἱπέι5 ψοτλυϊε, 

περασηι; εἃ ἴθ ἢας ςοπι-᾿ 
ορυταίξίοπε, πηἰΠ ἔΆ]Π]οτ, ῥρστου- 
ζα5 ετἰζ δύ δἰ(γαγίπιπ), ἥππε ἢ8- 
ταῦῦπ ἴδ Χ δεΐδαϊι πὶ Ζ672921717:77} 

αυϊὰ Ῥίαπίυβ εἰ ἔοι Πτπς ἀϊοῖ 
Ροίπέ, νἱχ βαυΐάεπι νἱάδθο. 
Αἴηὰε ἐρὸ {πὶ 60 ΡΓΟΠΙΟΥ, 
δά αημΟΥΗ. ΠΟΠ ΘΉΣΟΥΜΉΣ 

᾿ πὸ ῬΟΠΑΤΗῺς δεῖαίοπι (αἰ ἐμερρμαῦρ ἴος ἰοςο {Ὠπη6π- 
(ἀπάτας, πὰς ΑἸδχαπᾶιξ Μ, 
ἱρῆας. ΝΙΠ φαοά ἰπ ροῆε- 
τὶουὶ ταϊΐοπε (4.86 ΟΠΊΠΪΠΟ 
ΠΟπ Ῥίυτεβ, 408π| φησαγα- 
ξίησα ἀπ ποῸ5 ΠΟΠί ΠΕ) νη 18 
γέννης ἰραϊ!πὶ ΠΙΠιῖ5 ὈΓΕῸΘ 
ετῖτ, ἃς {Ὀρ:θργι μη}: πιο ἄτι ΠῈ 
εσοπῇεϊες. Νπάδ πηυ!ῖο νε- 
τἰ Πυι 1 Ηπι8 εἰξ, τονηη» ἤρατίτιη 
Ζέη ρον; ἡπ:ον (α [{ἀτιοἱγ᾽ 1Ή} ΕΣ 
Ῥεοϊονμαφην; ῬΑ αοιοὶ μι: ἃ 

᾿φοξίαᾳ ἴῃ. {{π5 (ἘΧ γέννας 415- 
Ῥεΐίξι. Ουοά [πίονα ! ]ΠῚ 
4υυπιὶ ΔΠΠΟΒ ΟἸΥΟΙΣΟΥ ΜΟΠ- 
σοηῃτος σοπιρ οξξαξασ, Ρ86ΠῸὸ 
ἴε [ροηῖς ἢἱ ἀπο! αππτωγ ἴῃ 
{δχ δείδίθβ, ΠΕ ΔΓ ΠῚ γΠ8-᾿ 

ΠΝ φυθεαας Παθεῖ ὅππος οε7- 
τη» εὲ χωϊπηπαρίπτα, το 

) {ερε (ΘΕ ξε 212, 

ἀ4πι|, (ςοπίτα, 418π| Ροίία: 
τὰς δα ἢ. 1. οὰἱ οὗῥηρορεὶ 
ἴαπῇ ὨἱΠι15 πη 2 νἱἀεπετ) 
ηυοά 4101 16πὶ (φήαινάτα, ν. 
1153. ἴπ νδιϊοϊπῖο πο υἱεγά 
η}1116 ἀππος Ῥτοίριοϊ, Ὁεὶ- 

Σοὲ 

ἴε, 4ᾳυο ἀϊαξί5 ἢαης ὑπόϑε- 
σιν ςοπἤέάετο, εο νου ϊπιΐ- 
Ἰΐοτεπὶ ἃς ἔρεοϊοποσεπὶ εαπα 
τη ΐηῃὶ βετί,ποη ἀϊβητθον. Κ. Ὁ) 

1451 Τίμακρα) Ροΐϊ Ιοη- 
θ8πὶ ογϑου[οτιπὶ ἔδυϊεπ σὰ- 
γοοαΐ δ ἰαπἀς6π) 8 ναίζϊ οἰ πὶ 
Οαήαπάτα, ἀμππὶ ςορίίαϊ, ἴδ 
ἔγυἶγα ἴοΐ νεῦρα ἔππάετε, 
οἿΪ πεηηο {Π|οτγεἀϊζαταβ; 8ἴ- 
4ὰς ᾿ζα ἤπεπι ἀἰξῖ9 ἱπηροπῖξ 
[υἱς. Νίοη ἀϊπιηῖε εἰ 1]- 
Ιυμἀ Επτὶρίἀϊς ῬΗΟΘΩΜΠς εχ- 
ἐγεπηΐε : ἸΑταρ.ς 

- 

των νους κωών . 
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Οὐ] ΔΌΠ] απ οτῖε τοπιθάϊπην σα παπαὶ ῬΔΕΓΙΑΠΊ, 
ἘΔΙΙΔΙοΔ τη Ἰαιδαδις Εἰγα  ἀ  Π6 11. ' 

Ταπέυπι οἰὲ Ἰοφυπέα, αυππὶ τοίχορταδα Ρ6- 
ἄϊδες 

Αἰδσοηαι Ἰηΐτα σαγ Θ ΘΠ), 5:ΓΘΠΉΙΌ ΠῚ 
Ιπ οοτάθ σϑιηθηβ. ροϊ θη} πΊοίοβ, 
ΟἸἰαγίαᾳ Μιπηγαϊΐοη, νοὶ Μεϊαπογδθγαθ ἱπέρρ 85 
ἸΝοίσηϊς Πα 6, νϑὶ αἰ χαοά Ρῃϊοθαπη πιοη 11, 
Οοηῃέεοτίᾳ Ἰοφιθης οδίουτο. νονθα. 
ΟΔΘΕΘΓΙΙΠΙ εὐ ζὸς δ φασπι ΥΘηὶ, ΒῈΣ; παης εἰδὲ 

Ρ4 λα 

ταπαιαπὶ ΒΑΟςΠ4, ἅι 5:0 114, δὺζ ΒΡ ΪΩχ, σοπίοττα νουδα 
τὰ }} 4 ἢ 5. 

ν. 1467. Ἐξο νοῖο, ο Ἀςχ, ἀηποιςπι ἅπτῆς νἱτσίπἰϑ . Ποο αἤῆεῖδε, 

᾿ , ἷ 

"᾿Ατοὶρ τί ταῦτα ϑρηνῶ καὶ 

μάτην οδύρομιοι ; 

Τὰς γοὶρ ἐκ ϑεῶν οἐγοζγκας 

ϑνητὸν ὄντα δεὶ φέρειν. 

1451 Τί μακροὶ τλήμων --- 
᾿ϑήσει δ᾽ ἐλν9ὴ) Εδᾶάοπι, 4 8ε 
Ἡὶς νους Οαἤαπάγα ἀἰςοῖς, 
δρυά Δεξηγ ατη Ρϑιιοῖς Ἡἰς 
γνουῦϊ πΠ|ὸχ 8 ζ(απίετο 
αὐοηιιο οἰζαπαϊδ; χρυ πλ}  1πὶ 
ΑΕ ἈΠΙΕΠΊΠΟΠΕ,Ψ. ι248: 49. 

Καὶ τῶνδ᾽ ὅμοιον δ τι μ 

πείγω, τί γαρ:. 

τὸ ὐλλμει ὁ ἡξοι. 

μὴν τώχει παραν 
ἔλγανγ' αἰληϑόμαιντιν, οἰκτεί- 

θοῶς ἔρξις. Ὦ. Ει - 

"Ὁποῦ [αὶ πὲ μι} μονῆς βη1- 
{τὲν μεν βιαοάμ,, χωϊὰ 
ζω ἢ 

- 

Οποῦ ξμσηνγηρ» ο[}, ἐὐδήον: 
Ἐπ τῶ βατίηρ δάργῖς. 

Καὶ σὺ 

Αὲ πίνὲς ἀρεῖ Ὀργαη; ὑᾶ- 
το; ἡ {Ὡγαης, οἦρος, Ἐς 

Ἐ454 Δεψιευν) ΠΑΡοΟΪΙο, 
{τς ἃ ἱερεηαῖς ογᾶο! } ἷς ἀϊξλ}5,. 
Ϊ5 ουγαπεταῖ, νέ 1π ΡτοΪ ρος 
πιεπΐὶς αἰχίπιιις. πὸ ἢάεϑ 
Οαἤαπαγϑε ναςοἰπαπίὶ Πα Ὀ 6. 
τοῖα, παηας. ἴῃ ἱταροεάίᾷ 
φυδάδῃι αἱ: 

“Ακραντα γοῖρ μ᾽ ξϑηκεϑεσπία 
“ὧν ϑεὸε, 

Καὶ πρὸς ποϑόντων᾽ κοὲν καχα 
κοῖσι κειμένων 

Σοφὴ κέκλημεδοις πρὶν παϑᾶν 

᾿ δὲ; μϑίνομεδοᾳ 

τάς. Θύήσει δὺῚ Οταοῦϊα 
πιεᾶ, ἱπααΐί, φαδπηαῖς πὰπο 
ςοπίεπηηϑηΐαι, εβεξαπι [8- 
πιὲπ {πὰ0π| ἀπάεπι ςοπίδ- 
φαοπίαγ, ϑἰμπη τοῦ ἀρυά 
ἘΡΠΕΥΠΑΝ αἰτ: - 
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, Σοὶ τόνδε μῦϑον παρϑένε Φοιβαςείας, "ἀρ νὰν 
Ἔπεί μ' ἔταξας φύλακα λαΐνε φεγης, 
Καὶ πάντῳ Φράξοιν κῴναπτεμπζειν λόγον 1470 
Ἔτητ ἱ κὴς ἄψοῤῥον ὁ ὄτρυναις τροχὶν. 
ποτήρι : φήμας ἐ ἐς τὸ λῷον ἐπδραμᾶν ἐὰ" 
Τούξειεν, ὅσπερ' σῶν προκήδεται Θρόνων,. 

: ἀρ ι πολικιιοὶν με δοκε ἀπαΐωλν υγ 

(ευπιοηοπὶ ὨῸΠΟΙΔΓΌΤΙ5 ΕἸΌΪ νϑηΐ, 4 ΠΟ ηΪ ΔΠῚ 116 ἜΈΨΉΟΝ εἴϊε͵ 
Ἰα ΠΉῚ ᾿άγοονῖβ, εἰϑαις {ογποηςο5 εχ ογάϊης τ] ταέοτγο. 

ΒΓ [Ὁ μέλλον ἡξεὶ, καὶ σὺ μὴν 

τάχει παρών, 

ΤΑ γαν χ᾽ ἀἰληϑύμαντιν οἰκτεί- 
ρος ἐρξις. “ 

1458 9ήσει δ᾽ ἀληθῆ) δ οΠῖρε: 
ἑάον 4ρο]]ο, ἢ. 6. πὶ 1] πλ1- 
ΠῸ5 απ] 6η Οπληΐᾷ 1{|{4 αἀ οἴ. 
ξεξξαπι ρογάαςει, ὁ παπς, 
γί δϑοῦα πηϊῃϊ ἔαοϊαί, πιοῦᾶ΄ 
τιθπάδοία ἃ ΠΊ6 Ρτοξοετῖ, Πη- 
καί. Κ. 

Ι46ο ΘΙ ορἢ πΊ6. οσαΐας. 
γετῦα (πη ἀδπηιπη ΟἸ1ΠῚ 
εὐεπίᾳ σοπηπέῖα, δάεπι 
δΔρυ ἃ Ποπλίπες πιοιο θα πίαγ. 

Αἰφαε μαξδίεπας Οαἤαπάταευ 
ΟοΎθα Πάδ τον ἃ Ναπεῖο το- : 

Ιαία (ὰπί|. ἰεφαυπίαγ ἱρήπις ᾿ 
ΝΙ ΠΟΙ δά Ρεϊαπιατη νεσθα. 

Ι40ο χελιδόνος δυϑα 
δες ἀοποπιϊηαίίο ἰοτίαῇς 
εχ Αϑίςῃν} Αραπιεπίποπε, 
ν. 1ο59. νὍϊ ΟἸγίδεπιηπείϊεα,. 

κεκτημένην» ϊ. 6. μἰγωπαϊπὶς 

ἔῃ 1Π|0716}}} ἸΘΉΟΙΑΤΙ ΕΓ βαγΡα- 
γα υοοοι; παίεῦε, 4πο Πἰδ πὶ 
δγαΐ εχίσαπεα. Οὐδπαϊ8πι 

᾿Οαἤαπάταπι, ἀϊςεῖ, Χελιδόνος - 
δίκην ᾿Αγνῶται φωνὴν βοΐρβαρον " 

μεῖς 



ΝΠ 
ΣΟ ΑΘΒΘΒΘΑΝῸΟ ΚΑ, ἱ 

! 
ἅ 8.1 

Αππηυποίαξαμη Γογπτοῆ ὁ ΠΊ νἱγρίηῖθ ῬΗοΘ δάϊς: 

Νατη ΠἸαΐα!1 πιο οὐτοάθπι ἰαρί θα 8 ἀοῃι8, 
Τοϊοβηαθ ἀϊσογο ἂς Γθοθπίεγθ [ΘΓΠΊΟΠΘ5 
Ἑαυϊάθηΐον γϑαθγίαιη ᾿ΠΠΠῚῚ πυποίαηη. 

Ἐοίροπία ψογο ὮὨριις τη ΠΊΘ]1π|5 σοσγίὶ 

ἜΜ 6ΙΙΕ, 4} πα Ρῥτοοιγαῖ [ο]18,. : 

ϑογιδηϑ νοτἴαπι παδγοάϊαίοπι ΒΕΘΌΓΥΟΠ1. 
ἐ 

ν. 1475. Τοῖς 1Π|ς, φαΐ τπτοπιστι ταυτὶ τπδῖαν,, οἵ νεζοτοπὶ ὙΥΟΙΑ- 
πούπι πουοαϊτάτοιη ἀοξεμαϊς, οὐπηϊᾶ 1115 τοίροηία ἴθ τπθῖιὰς 
νοιταῦ! 

Ρϑὶο ροΐξϊ ν. 115]--- 54. 
δαπάοπι (Ποσι ξοϑοὶν ἀγδόνα, 
οἰκόρεςον βοᾶς, βαμαη ἰμ{ε1- 

πίαηρ ἵἱμαοζεαε υοοίς, 8Ρ- 
Ῥε άι. 

1464 Κλαρε) εχ Αῇδε 
ντῦς, Οἰανι Α ΡΟ πὶβ οταςα- 
ἶο οεἰεθτί. ΜΙπηδΙ]οπες νοὸ- 
ςαπίυσς Βασοθδο ἐαυϊ δυπάδο. 
ἸΜεϊαποδεια ἀϊοθθαΐας δ]- 

, ἘγΠ14 Οαπιαθα τες Ατῖῆο- 
ἴε]ς. ῬῃΪςΘαΠΙ πιοηΐταπι 4 ϊ- 
εἶς ϑρῃίηροπι, 4πᾶπὶ βοεοτὶ 
φίκα, νπᾷε πΠΊ0}8, 'πΠ 400 νεῖ- 

ΡΆ4 

(αθδίαγ, ΡΗϊςοις ἀἰας. (αἴ. 
[ἀπάταπι ᾿στζαν, ΘΟ σα τὰπι δὲ 
εἰπίτισαῖαιη, τοέζε σαπὶ Βᾶς-. 
σἢα, ϑίθγ} 18, ϑρῃίπρε ςοΠ1- 
Ραγαί. ᾿ 

1448. φοιβαςρίαε) Οὐΐ- 
ἀϊαθον 

ϑέγηα Μυοοπαεο 9} Ῥἤοε- 
ῥα: αγνατα ἀμ, 

.-1472 Δαίμων) ΤΙθυ ας: 
Ηχκος οως ἵπ ημοὶ τις Ἐγτι- 

αἰοἰἑα [Ὀηνηία ὈΘΥΊΩΣ. 
Βεῦτγοες Ὑτοΐδηὶ [ππΐί, νῇ 
ἀἰξζαπι εἴ. 

͵ 

42- 



Δὐάρηθα αὐ μαρ. 228. το. 

“Ὄυπι εα, 4886 ἴὰ ν. 1.46 εἴ (44. ποΐαυϊ, εχοπάε- 
Ῥαπέαν, ςοπιτπιοάππι ἱποίάοθαπι πη ΤΏΘορ ΙΝ Απεοςεδε- 

. ΠῚ Τδτος ΠῚ, δα Αὐτοὶγ οαπ1, 41. (, ὑνοῖϊῆο, Ἠαπιῦατ- 
Θ᾽ 172.. 8. οἀϊίοθ. ΙΡ1., οςςαήοπε Θεπεαϊορίδε ουϊι8- 
ἄδπλ Ρ(οΟἰεπηδβοῦι ΠῚ, 48π| ὙΠΕΟρΡΠ 5 Γἰδ. Π. ς. 7. ες 
ϑϑίγτο ΒΠποτῖοο ἀθρεσαϊίο, δἤεγί, ϑ7ο ας ἸηΠρπεπὶ ἰο- 
εἰ Παΐιβ ΤΥ σορἤγοποῖ ἱπίογργείδίίοπεπι ἱπίδτϊξ, ααδπι, 
πὶ ἱρίο 1ιαογοχίτερι ρετ Μιείεγδβ σοπιπηπηίοαίϊο, αἷξ. Εαὰ 
ἴαπε ἀοξεΠπιᾶ οἱ, εἰ ἱπρεηὶο [,ϑογοτίαπο ἀϊρη Ππ|8. 
ἽΝ4π| Ρὲγ οοηαπρηίηθμη {]πτ ἱπιε ρὲ Ῥτοϊεηιαοιη, Τι8- 
εἱ Πα τα, Αεργρεῖ τερεπι, 4αἱ, ΑἸεχαπάτὶ Μ. π᾿ δε }ς 
ζοπιεβ ἃς [οοἶπ9, Αεργρίαπι, ἀεῖπάς ργουϊποῖαπι ἀορερε- 
τι. ϑ8ε4, αυσπι, Πυϊα8. (ὰς (εηϊεηιίας ΠαδΠΙεπάας 
«ἀὐτῖα, ὙΡτῸ οκὐϑοίμων ἃ ἐμὸς, ἄς πιεστὰ σοπίθέξυγα ἰοραΐ αὐϑακέ- 
μὼν ὁμξ. ἃς Ργδείεγεα ἕχτην 1Π6πΔ γώναν Ῥᾶι]ο οδίςυτια5 
δίσφις ςοπίοτγίϊας, πηῖῃϊ αυϊάδπι, νἹἀδαΐως ε ϑαίντι ἔγασ- 
τηεπίο εχίςα!ρεγε, ποπάμπὶ αἀάπεῖ Ροΐαπι, Υἵ ἃ πιεᾶ 
ἱπτοτρσγείδεϊοπε ἀϊοεάαπι. Οδείογαμι, 481 ἰεέζοτο5 1Π|4π| 
νἱτὶ ἀοξε Ππ|1 (δπίεπίῖαπι, σορίοαβ. ἐχροίιαπι ἰεροτθ. 
νοϊπογιηέ, ο8π| ἴῃ ᾿ἰθτο οἱζαίο Ρ. ϑϑο εἴ Ρ. 410---412. τε- 
Ῥετίοπί. - 

ΙΝ. 



β ΙΝΡΕΧ 
ΙΝ ΤΟΟΡΗΚΟΝΙ ΟΑΘΘΑΝΏΚΑΜ, 

' ΣΝ οΥὸ,. ἷ 

ΟΜΙ5515 ΡΕΟΚΎΜ ἨΕΚΟΥΜΩΥΕ σοονο- 
, ΜΙΝΙΒΥ͂5.) ΕΤ 115. ΟΥ̓ΑΕΓΙΝ ΟΜΝΙΒΥ 5 

ΤΕΈΧΙΟΙΒ ΙΝΨΕΝΊΕΙ ΡΟΒΒΥ͂ΝΤ,; νοσλΒν- 

ἼΣΑ ΤΑΝΎΥΜ ΡΟΕΤΙΟΘΑ, ΚΔΑΒΙΟΚΑ, ΕΤ αγ- 

ὈΛΌΙΟΚΑ ἘΧΡΙΙΟΘΑΝΎΓΝΚΕ., 

Ρᾳ 



, Ἧ 

᾿ΝΝ 

εὖ 

αν ̓  
τ» ᾿ , ἐ} 

ΡΨ Ὁ Γ 5). ; 
ὰ μὴν “ἣν Π ν ἥ “ 
ΣΟ [ὰν δι ἕ Ἷ ΑΝΑΝ τὸν “' 

τ μας 

ἢ ὙΠ ΩΝΝ ἜΜ δ Πλῆμας, ΣΝ νον, ΟὟ ἈΝ ὥ ᾿ ἵ Ὁ ΣΦ, 

Ἄλον τ ΗΝ, ΤΑ ΑΔ ΝΥΝ ' ἌΡ ΟΝ οἵ, 
4 . ΠῚ ͵᾿ ἣ ᾿ 4 » κι ' {τ ν 

Ἶ ΤΑ. ΧΎΣ ΚΝ “3 Ὰ ζὴ ᾿ 
, Υ " ΓᾺ ν᾽ ᾿ δ ν ε ") εὦ ἴ ΑἾΗΝ 

Ἱ 1} ; ᾿ "4 ἜΣ «ὦ ὺ “ἡ . ; ) μ᾿ ὶ 
» “ες Δ ὦν ψνν ἢ » ͵ ἣ “ὠΡο ς Υ 4. Ἧ ὁ τ 

᾿ Ἢ Υ ; ΝΎ, ᾿ ᾿ ὙΨΗΣ 
ὡ " , Υ " ἵ ᾿ ΜΝ ἘΡΎΦΥ α ΕΝ Ἂ Ἵ 

(ὥ Ἵ ΠΝ ͵ "δ: ᾿ ͵ 
Ἰ - ᾿ ι Ί " νὩν ἼΝ 4, ἣς ! 
ψ Ἷ ͵ ᾿ Ϊ ὲ Ν ὦ μ 

» ͵ ᾿ ει ἢ Ῥην Ἷ ζ ῃ »» 
. ὴὶ - ΐ ᾿ ᾿ ᾿ Ἢ ἵ ν Ἐν ον» ΤΣ κύνα Ἐν 

Ἰ Α ἔ 
ει  ΡῚ ᾿ ν ᾿ 4 ᾿ . 

Φ' ΕἾ , ὙΝ ΑΝ λων ἡ ΟΣ Ἔνι 

ἱ ἱ τ 4 ᾿ δ. Ὁ] ἣ ) « ᾽ 
ἃ ᾿ ΡῚ ᾿ ἡ ᾿ ἿΝ νὰ ᾿ ὡ πῇ Φ ΧΗ { ΠῚ 

τ. " ᾿ Ἶ Ἢ } , ἐν 

3 ' ν Ῥη, "εἰ ΤᾺ τ ἱ ἘΠ ΛΑ τς “πὶ. ἊΨ" 
᾿ ᾿ ἀντ... Π ᾿ ω ΕΣ ὰ ᾿ γ ἐν Υ, ἘΝ τῇ ΑΝ 

Ἦ. ᾿ ᾿ Ἱ ὃν ἐνὶ ΝΜ φ᾿ “΄- -ιι ᾿. 
γ εὺυ ὃ 

᾿ . Υ ᾿ [ ὝὌΜΨΜΡΕΩ δ 

; Ὁ ΤΣ ἢ ἘΣ ΤΥ Ἐς 
! ἃ} 4 Ρ ῃ γι ᾿ ἠδ) ) « γς ἢ 

Ψ “γ΄ ᾿ Ἕ “-" ἝΝ ΡΨ 
. ὡ ᾿ ᾿ ἢ β Ἢ »Ἣ"» ᾿ς νἐ ὰ ΔΩ Ὁ ἡ ἐν 



σ-ς, 

Α ρββόκηνον, δ. ἡ, πΊ0}}19 ν. 

ἐν 863 
᾿Αγαλματόω, αἴῆπρο, ἴπ ἢἴϊ- 

[8Π| πηῖΐο 845 
᾿Αγάςωρ, ὁ, ἔταίεονυ (δϑελοί. 

ἡποοίίτης Ζβησεοθογ ρθη 
ὁμογαςέρων οἰδελφόε) “6ς 

᾿Αγήλατος, ὃ, ἡ νἱΟΙεπίας 426 
᾿Αγλάίζω, 1ΤπΡοΥθαπὶ τεάάο 

᾿Αγνίτης, δ, Ῥάγυβ, ἴαπέϊας 
ἐδ : 135 

᾿Λγρεύομοιι, ςΔρῖο, ςρᾶχ {πὶ 
υρδ 655 

᾿Αγρότης, δ᾽ ἀστεῖος, τα Πίσας 

478 
᾿Αγρώσσω, γεποῦ (ϑελο!. που, 

ἐγρεύωλ) 

1133 

499. 598 

᾿Αγυιοπλαςέω, ςοπιρίηρο, γἱ- 
(05 ἔβεϊο όοτ 

᾿Αγχίπες, ὃ, ἡ, ῬΓΟΡΙΠαύτις 
218 

᾿Αγχιτέρμων, ὃ, ἡ» σοΠίρυτη- 
118, ΔΗἸπῖὶς 720. 1130 

Λγχϑροςς, ὅ, ἥ, ΡΙΟρΡίπααας 
418 

ἼΛδορπα, (φαμογῥἑαϊἑξογ αἱ. 
ἐξωγ,) ἀτιῖα σοΈΠ8Π1, π71:66- 
ὝΝΝ 635 

᾿Αδώρητος, ὅ, ἥ, ἰτγοπι μα Ποῖδ- 
τπ5 Ι40 

᾿Λέδνωτος, δ, ἡ, ἱπάοίαξες 

.. 540 
᾿ΑἈείτης, ὃ, Δ4]αῖ 8 461 
ἴλϑελκτος, Γ ΓΝ {πΊΡ ΙΔ Δ Ὁ 1Π1ς 

(ϑεμοί. ἱποα, αἰμείλικτος) 

1335 
᾿Αϑεόμό. 

͵ 



ΝΡΕΧ 

ἐλϑε μόλοι γ΄ δὲ Ιαίεϊ τις, 

ἱποοίζα8᾽ 1143 
(λϑρουφος, ὅ, ἧς Ποη ἔτγαξεις, 
11 αὐ ἤις 

᾿Αϑώσευτος, ὁ ὁ, ἡ, ἸΠΘΟΥΣ ἀρᾷ, 

πυρί δοδὈ 19 “1209 
Αἰχζω, Ἰατηθπίοσ, ΦΏΕΓΟΣ 

500, 315, 878. 972: 
ἡ εὐχῇ , 1079 

Αἰανὴῆς, ἕ, ἡ, ἀοίθυππς 028 
Αἰγίλιψ, ὃν ἡρ ἀγάπα, “εἴας 

1325 
Αἴϑαλος, ὁ, ἔα ῖρο, βαπιπια 

55 
Αἰϑαλόω, ΠΟΠΊΒΕΣΟ Γ41. 970. 

1240. 1417 

ςοπιδυξας 

ἷ 338 
Αἰθυια, καὶ Υ9 ΠΛΕΥΡῸ, 2. ἐγορί- 

(6 δα Ϊ5 ..230 
Δἰθυιόθρεπτος, ὁ ὅ, ἥν ἃ πιογρὶς 

Αἰϑαλωτὸς, ὃ, ἡ 

Παϊ 5. ΟΥ̓ 

Αἰμόφυρτος, ὅ, ἡν ᾿εαδπίας, 
[ἀπραΐπθας. 1411ι 

Αἱμοπώτηρ, ὁ ὁ, ἡ, (Δηρ αἰ αρτις. 
1403 

Αἰνοβαάκχευτος, ὃ, ἣν ΘΎΔΏΪΕΣ 

᾿ξαγ ἢ 5 
ΡΥ ΤΗΒΩΝΗ ὁ, ἡφ, 1) ἱπαυίξε 

ἰππᾶας 820 2) ἱπίααζε 
τας 1354 

Διολοὲ, ὅν ΓΝ να 9 4.6γι 

Αἰονέομοι, παπιγοΐξῖο, {(Πι|{π|) 

τεἤίηραο (ϑελοί, 
οἰρύο μοζα, οἰντλέῳ) 

᾿Αἱξόω, ροτάο 214. 281 

ναίϊο 
ἰΑϊγωτήριος, ὧν ἡ Ρεΐάδπ5, 

ἀαπηποίας -71 
᾿Αἰτίῷω, ρεῖο, ροΐϊα!ο Το 59 

890 

792. 

ἐμεα." 

1425. 
2) 

ΔΌοΪεο, ἄθροπὸ 3329 3) 
1282. 1341 

᾿ “Λλιβρως, σλιβρὸς εἴ ολίβρωτοτν 

ὁ, ἡν 8 πιᾶτὶ Ἔχείῃ 443. 

7  Αλέ 

Αἰχικάφνρ, Ῥῦξῃο,, ρῷμδ! 

441 
ἐρότηῆθ,. εἰκη, ον, (ρτο 

οὐχ μητήριος ) Βε]ΠἸεσίας 

πα ας κά 
Αἰψυηρὸς, οἱ, ἐν, ςοἴδε. πχῚ Α͂ 
Αἰώρημα, τὸ, {υΡεπῆο, 2)14. 

ᾳαοά Τα !ρεπάϊτας Ιοϑο 
᾿Ακέρης, ὁ, ἰάπαϊοτ, πγεαϊςας, 

Ι052. 
ποπ ἱπυπάα-- 

736 
672 

1122 

"Ἀκλυςο:, ὁ, ἡ, 

[8. ἔτ πα Ό ΠΠῈς 
ἸΑδηνος, κα Σ ἡ, Ἰεϊα Πὰς 
᾿Ακοίτης, ὅ, τηϑιῖξας 

᾿ “Ακῶρος, ὁ ὁ, ἣ ἱπίοπῆις 976 

᾿Ακροαφνὴς, ὃ, ἡ» ἤποεταρ, 1η- 

σούγαρέςμς (δολοὶ, οἰκεραιο- 
Φανής τις ὧν) 151 2) ταρί- 
ἄϊις “29 

᾿Ακτέριςος, ὁ ἥν ἱπίεραϊτξας᾿ 

907. 1063 
᾿Αχσὶς, ἵνοῤ, ἡ, ταάϊιι5 397 

᾿Αλαςρέω, ΕΧΡΘΙΪΟ,, “εἰϊεῖο 
(ϑελοί. ἐξελαύνων) 450 

᾿Αλάςωρ, ὁ, ἡ, ναἤαίον, (ἐγ χ) 
Ρετάϊεον (εἶχ) 529.1318 

᾿Αλγύνω, ἄοϊοτε αϑοῖϊο 985 
᾿Αλετρεύω, Ρεάΐθιι5 τοῖο, Ρετ- 

σαστο, Ργαείεσοο (ϑελοὶ, 
τρέχω) 159 

ἼΑΔλη, ἡ, ΘΥΓΟΥ ΤΟΙῸ 
᾿Αλήτης, ὃς ΕΥΓΟ, γΑρτις 853 

᾿Αλϑιαήνω, απο, πηεάοοτ 582. 
1395 2) ἐχρίο, εἴυο 

1122 

“Αλιβδύω, (ὩΡπνετρῸ, (ποπ 
τηοάο "αγ}, (δᾷ φιομὶς 
φγοζηπαο), 2351 

᾿ 

“- 

»᾽.-ὦ«Ψ 
« 

᾿ 
! 
᾿ 
Ὶ 

΄ 

! 



“Αλίπεδον, τὸ, ἤο᾽ ἀπ, (ΔΠΊΡτΙ5 
6ϑι 

“Αλίσμηκτος εἴ οἑλίσμεικτος, ὁ. 
ἡ. ΠΊΔΥ ΓΙ ΠῚ115 994 

ΤΆλκας, τὸ, τοπιρά!αἠι. τό 

“Ἄλμα, τὸ, ἠθπ)ι5 (ϑολοί. ἐη- 
εὐ, ἄλσον, παράδεισος) 219 

ΦΆλμη, ἡγ (Προ, πιάτο 217. 
391. 4.72. 790, 875 

"Αλοιτὸρ» ὴν ὧν, {ξε] εἶξας 126 
"Αλοιφοῦοςγ ἄς ον) ΡΙΏΡ5. 

ον πόξοπϊ ᾿πίδει απ 5τὸ 
᾿Αλοκίῷω, ἰαἸόο΄ ττὸ. 281. 

9οϑ 2) αὐϊςϊπάο, ἀπιρα- 
τὸ 810 

᾽Αλφὴ, ἡ) ταρῖας 549 2.}}» 

φιδείταμπη γαυ] τ ΠῚ οΧ- 
σορίξαιο 1394. [6 Πᾶς 
νοςβ οἰππίἠο Νοῖδβ Π0- 

᾿ἢγας σοηΐαϊε δἄ ν. 5.9 
᾿Αμαϑύνν, ναΐο, ρετγάο 

(δεμοί. αμμον ποιδν) 79 

᾿Αμαλάπτω, Ρειάο, ἀεῆτυο, 

ἀερίμεῖο., 
Α μαυρὸς, οἷ, ὃν, οδίςετῃς, 1η- 

Ἦτπιυς (δολοί, ἱπεοὶ, οἰδϑε- 
νὴς ἀαλπαπαπι [δ] ἴῃ τοχἕα 
εἰ οἰμνδιῶ) 687 

᾿Αμεμφὴς, ὃ, ἢ, ἧι. 1. 

ἄδῃς, πιαϊζα (δελοὶ, ἱποαὶ, 
ὁτολὺς, ἄφθονος) 573 

᾿Αμέρδω, δυξετο (δολοὶ. 1πραὶ, 
ςερῶ; συλώ, αφοιρῶ) 1330 

“Αμικτος, ὁ ὃ, ἡ» πο 6 η8, ὁΟἢ- 
ξαΐὰς, ἱπίταξταὈ}}1ς 263 

᾿ δΙΘ, 1421 
ὕΔμναμοε, ὅ, ἡ, 619, 118 

144 2) Ὁ Ἢ 872 ..3) 
μενοι μοί ΡΟ Ποιῖ 1227. 

"Αμπρεύω, γῆι, ἼΦ208. 2) 

Ξ Ὁηΐρο (ϑεἠοί, ἐμπορεύω; 

δουὴ-΄ 

1228. 

ὌΝ Χ 

κακοπαϑέω" Ζ2η60ῖ. οἱ γύω) 63:5. 

975 
ἤΛμπυξ, ὁ, ἡγ νἱεία, [Πρ 6 πιεη- 
“πὶ ΟϑρΙ[5, ταις] πὶ 

» ᾿ ἦ 758 
Αμνυδρὸς, οἷν ὃν,. ΟὈίςυγυβ᾽ 

ΐ 339 
᾿Αμφελυτρόω, ἱπτπιοϊαο (ϑδολοί, 

καλύπτω, 1ποᾶ. σκεποίζω) 

75: 845 
᾿Αμφερείδω. ἱπηρτῖπιο, οἶττ 

οὐπιάο 5Ο4 

᾿Αμφετήτυμος, ὃγ ἡγ γΕΙῺὰ 5, 
ζεγίο ΘὈρΠίατγιβ 6:20 

᾿Αμφιδηριόω, “ςοτῖο, ρος 
σοπίοπαο 1437 

᾿Αμφίκγυςος, ὁ, ἥγ ΤΊΔΥΣ ςἷ- 
ἔζας ᾿ 633 

᾿Αμφιμήτριος, οἷ, ἵν γαΐου, 60 - 

ἄςπι ρβίτς, δὰ 116 πηϑέγε 
Παῖτι5 10 

᾿Αμφιτορνωτὴς, ὁ 6. οἰγοσπΊάα- 

[ὰ 5, οἰτοαπλ]  ρ δτις 704 
4 ᾿Αμφώδων, δ, αἤπιις (δ ελοί. 

ξίφος, πο, γοὺ ἼΔΟΙ 
᾿Ανοάμοικτοςς ὁ, ἡν ἸΠΟΤΌΘΠΙΙΚ5 

988 ν. Νιοί. ποῆτ. 
᾿Αναίκτορον, τὸ, ᾿ἸΕΠῚΡ[ ἘΠΊ, ΟΤα- 

οαἸαπιὶ 920. 950. 1211 
2) Ραϊα πη ὁ 1200 

᾿Ανακυπόω, Ἐπετίο (ϑελοί. 
οὐνοιτρέπω) 137 

᾿Αναπεμπάφν, φαϊηαὰς ἀϊρὶ- 
τἰς παπλετο, τεραΐο, οα]- 

τ οαΪο, 9. 1470 
᾿Ανχαπλέκω, ποξῖο, πηοῦξο, 

ςοη ΟΣ ο 1219 
᾿Ανοΐρσιος, ὃ, ἡ, ΠΟΙΪ5, οτα- 

ἀεἰϊο 1144 
᾿Αναςηλόῳ, οΥῖσῸ 883 

᾿Ανα - 



ὄανιςν αασ. Ῥῖο ἄνεν, ῇ ἴπ6, 805- 

ε ς ς 
Ἀνοςξος. 05 Ἢ" 

ΙΝ ΕΣ 

᾿Δνατεὶ, αὐἄυ. ἵπιρᾷπε 583. 
1172 ν. ΝΝοΐᾶς ποίϊγαϑ 

᾽ἊΑ γακυλόχητος; ὃ, ἡ, παΌΔΙ τις 
ἡ, ἔΆτεπϑ 745 
Ανάαυρος, ὁ, ἴοτΓΘΠϑ, Πυτηεπ᾿ 

(ϑελοί. ποτα μέ) 1424 
᾿Αναψαλάσσω ᾿ ςοπίτοέϊζο, 

᾿σοπίαπάο, ρετίαπάο 343 
"Ανδηρα,, τοὶ, οίατ. Ἰτίοτα, ἤπι- 

δας (ϑελοὶ. Κυρίως τοὶ χί- 
λη τῶν ποτοι μῶν, νῦν δὲ τοὶ 

κύματο: λέγει) : 629 
᾿Ανδρόω, νἱγατπι ογεο, ἤηφο 

(ϑελοΐ. ἄνδρα μη οἕπλῷς 

943 
᾿Ανρρύῳ, Ἔχίγα πο 181. 1208, 

ἰ 22 
᾿Ανέκβατος, ὃ, ἡ, 6 410 ερτεῖ: 

ἴὰ5 πο εἵ ᾿ 279 
Ανερείπω, ἄἀεϊεῖο, δαᾷξετο, 

αἰροτίο (δελοὶ. ἐπθαὶ. λαμ- 
βοίνω) ᾿ 1293 

᾿Ανεναφω, Ῥτοοίαπιο, οεἸεΌτο, 

Ο8Π0 207 

᾿Ανθοίμιλλος, ὁ, δ86ΠΊΌΪ 5 
᾿ 429 

᾿Ανϑοπλίτης ἄν ἐ δἀπετίανϊ 15 

64 

4πε 350 (ϑεμοϊϊαίξες νἱ- 
ἄδιιν ΡτῸ αὐϊεδεῖαο [ἀπ|- 
Πῆε, «υΐ δχροπῖξ ρὲγ 

ἐσερημένη) 

ἄσχ, α τὸ πυπᾶμδπ) ν 
Γρεταπάα ἰθογαίΐϊο τοβ8 

"Αντίποινος; ὃ, ΕΝ αα τεάεπι- 

(ἰοπεπὶ ρεξζαπβ 271 2) 
νἱοαῦ5 1201. 23) πιὰ- 

(5, πγαίαο {ΠἸαἴὰ» 1297 

ΠΌΠΩυΔΠΙ τε-. 

ΡΣ ραν. δῇ. ΓΝ 

[1ο5. Ροεπᾶ. 5ΟἙ, 

᾿Αγτιπορϑέω, νἱο ΠΠπ| ναῖῆο, 
Ῥετάο 

᾿Δντίπορϑμος,, ὅ, ἥ, ̓ὈρΡοίιει8᾽ 

Α 1071. 1168 
᾿λγύμφεντος, ὁ ὃ, ἡ, ᾿Ἰηπυρέι5, 4. 

1153 
ἤλγυμφος, ἐἷ, τη Εἷς νἱτῖς πὰ 

ἴα, τνεἰ ἱηξε οἷξον πιυρίᾶ 
ΙΟ2 

ΕῚ Φ " 

Ανώροῷος, ὃ, ἡ, ἴδξ! οχροῖς 
350 ΨΥ. ΝΥοί. ποίϊτ, 

"Απάργμα, τὸν ῬΥΪπηϊτῖαο, (α- 
στ Ποΐαπι, θαπιεπ. ΙΟδ 

᾿Απαρκέομοιι, ἀοφαϊεΐωο, ςοπ-, 
[επξα5 {π|π| 1302 

᾿λπάρκτιος, ΟΥ̓» {ἐρξεπέσίοπα- 

Ιὶς 27 
᾿Απεμπολητὴς, ὅ, νεηῃάϊίος. 

Ύ 341 
ἤλπλατος, ὃ, ἥ, 4. ἃ, ἀἐπέλαςος, 

δὰ 48 επ| δοςοάϊ Ππεφαϊΐ, ᾿ 
ἴ. εν, ογα εἰ ΐς, πιδ Χἑ ΠΊ115, 
ἱπιπιθη 8 ό 

᾿Απόϑεςος, ὃ, ἧ, ποη ἀοῇ ὅ:,. 

τὰς, ΨΠ]ς, ἱπάϊρπυϑ 540 
᾿Αποινόδορπος, ὃ, ἡν, ἈΠΕ υμο, 

τ 8. ἄοπα ἀεπογᾶπς 002 
᾿Αποψοίλλω, πιθΈεο, ἔγαϊο, 
προ }1ο, ἱπίεπάο (δελοὶ. 
κιγέω, ἕλκω) 407..918 

᾿Απτέρως, ααῦ. σε] εΥτῖ πα 627 
. Ψ. ταπηεη ΝΙοῖ, ποῆγ, 

᾿Ασπτὴν, ὁ, ἱπιρ᾽πηῖς 750 

ἴλπυςος, ὁ, 9 ἱσποθιῖς 115 

᾿Αρασσω, απηραϊο, {Π|40,. ἜΝ 
ο δι 

᾿λξβυλύπδεφη, ὁ ο. Ἢ ̓Ρεππίρεϑ, 

Ρξάες αἰαῖοβ. μαῦεπς 839 

λ 2  ἯἬὮ 

1298 ΄“ 

( 
᾽ 

Π 



" Ι ΝΣ, ἙΕ Χ 

᾿Αρδιϑμὸν, ὁ δ, ἱπιθετ, ἘΕΉΤῚ 
622 ἣἥ 

Αὐδην, συ. ῬΡεπϊία5, ἔαπάϊ- 
ἝΝ 779 

Δρδὲε, ἥ, οαἱρὶς, ἀου]εις, ἴε- 
Ιὰπὶ (δε οὶ. βέλον) 63. 

14 
ΚΑρης, ὃ, ἀρρεϊϊατίμε, ξοντῖς,. 

ες βμμῖο (ϑοίο!. ἰσχυρὸς) 

. Χ 39 
᾿Αρχέω, ΡτΟΡα ΠΟ, ἄτσθο 289 
Αρκχυρ, ἡ, τοί ΙΟοΆ4 

“Αρμοὶ, ααὺυ. ΠεἸοεϊξου, τε 6 ῃ- 
ἴεν (ϑελοί. νεωςὶ, ταχέως» 
ἀπὸ τῇ σρμοα) ἹΟῦ 

᾿Αρνεύω. ἱπ|]|1ο 465 2) ἴα εο, ̓ 
ἱποτοάϊΐοτ ΡΝ Ἐ ζνν. 

μι ἀν μὰ δ, ἡ. ΔΟΪΟΥΠῚ5 

653 
μου ως ὃ, ἀδπιοτγαΐοσ, ᾿ἱπίθυ-᾿ 

{εξζοῦ ση δι᾽ 33237:7}07 

Αρτάω, ΔΡΡεπάο, (απ θη) 
270 

᾿Αρτέω εἴ οἰρτύω, ἱπῆγυο, ἂΡ» 

Ρᾶϊο ΟΣ, " 
ἴἌρω, (ας, τ. Αδθοὶ. ἄρσωλ 

αρίο, ἔδεῖο, (ϑείοί. ορμό-. 
ὥω, ποιέω) 204. 2) Ϊθεο, 
ςοπίςεπάο 995 

'Ἄσαρκος, ὃ, ἡ, δαγποίας (δειλοί. 
πολύσαρκος) 154 νἱά. ΝΙοῖ, 

, ποῖ. 
Ασεέπτος, ὁ, ἡ,» ἱπηρΙι}5, ςε6- 
ταῖς 1200 

"Ασιτός; ὃ, καὶ αὶ γἱδτη ποπ 
Ρτϑεδεῖ, φυϑεῖς {αἰςερίι8 

140 
᾿Ασκέραι. ἡ. (δἰσο πο Π . ΠῚ 

Εἰγπαξαπὶ ϑδς. 1322 
᾿Ασμένως, σου. εἰιπὶ σαθάϊο 

1316 ν. Νοῖ. ποῖῖγ, ο΄’ 

οΑσπαρῶε, ΠΣ 1όθο 

Ασσα, (ρτο ἄτινο ΄σαδε πὰ π- 

566... 
᾿Αφένακτος, δ, ἡ, πε σοπηϊξα, 

Ρϑιϊεη λ{Ππ|ε 782 2) ἥπε 
τ! τ σοτάϊα, ᾿πιπιῖΠΠτὴ6 
1117. (ϑεμοί. Ἱποα, τὸ α 

ΟΠ ΒΧΡΟΠΙΐ ἐπιτατικῶς, πολυ- 

ςένακτο, ν αὐ (αηάγαπι 
τοίεξαϊ. ) 

᾿Αςεργὴς, ὃ, ἡ), ΠΟΠ τϑάδπιᾶ- 

[5, ΠΊΟΥΟἾ 5 311. 2) πιο- 
τοίας,1 ἱπηπλϊς. γαῖα 5.42. 

Ἰ 166. 1409 
᾿Αφίβητος, ὃ, "» ̓ἸπῸϊῸς 121 

"Αςρεπτος, ὅ, ἡ ἱπηηγ 8 1115, 

ἸΠΕΧΟΥΔΌΙΠ 812 
᾿Ατοΐρχυτος; ὃ, ἣν ἱπίδρυ!τας 

1226 
ἡ Αἰγβραναὸς, ὅ, νεὶ ἡ, ξαΐίας 9) 

(στα (ϑεμοί. βέλος) 40 
᾿Αξῥασὸε, ἡ. νὶα 123. 697 

"Αζρεςος, ὃ, ἡ, ἱπηιτερίάτο ἡ 
1οδό 

“ΔΎρομορ, ὄ μι Ζοοη 1ΟΟ2 

ἤλτρωτον, ὃ, ἡ, πα] Πετ ἃ ΒΠ]15 

39 
αὐγεὼ, νιἄθο (ϑελοῖ. τηπρα. 

δίδω) 147. 420. 941 
Αὐδάζω. ἱπαοοο (ϑεΠοί, ἐπι- 

κουλέο μεθα) 260 2} ΡΓΔοάϊ- | 

(ο. νατ οἴ που 802 

᾿Αὐδαω, ΔρΡΡΕΙΪο, νοοὺ 192. 
3206. 63ο. 1240. 2) ἱππο.- 
ζΟ᾽ 1οδ4 

Αὐθοιμων, ὁ ὃ, σοπίδηρυΐπειις 

1446. 
Αὐθόμοομον, ὃ. ςορπαίτι5, ἔτα- 

ΤΟΣ. 
ὦ ι 

Αὔλαξ, 

168.222 



- 

Αὐλαξ, ἡ, ἴαἰσας 5262. 624 
. 2) ἴεττα, “(ο.πι, τερὶο 

ΜΕΥ ἀλμτς 
Αὐλὸε, ὁ; [παάΐαπι, ουττίςα- 
οἸαπὶ. ζϑελοί, ἀρρόνοι; σον 

Αὐτανεψία, ἡ, Ἐπ τα 

811 
Αὐτανέψιορ, ὃ, σοπίο τ πι9 

345. 546. 798 
Αὐόδαιτον, ὅ, ἡ, οοπυΐαα 

48ο 
Αὐτοκανδαλος, ᾿ ̓αὐτοκαύδα: 

λος, ὅ, ἡ» {πηταϊτατῖο ορε- 

[ἧς βιβιας (ϑελοί, αὐτοσχές- 
διο»). 74 5 

Αὐτόκλησορ, δ, ἥν γ ΟἸ ΠΠέδτιϑ 

496. 1317 
ΤΟΝ ὅ, ἡ, πιυίσο σ86- 

τς ἅεπ5 ἴδε 
Αὐτόπρεμνον: φοϊυον α]ΐτον, τα- 

ἀϊεῖξας, ἕα πάϊς 516 
Αὐτεργότευκτος, ὅ, ἡ» "απεπὶ 

αἰΐχιιϊς ἰρίεξ (αρεϊσασ 
Ἡῆν 

ἴῃ ἴδ ςδοάθπι 
ἱπίοεσεπϑ, πιαίσο {6 686- 
ἄδθῃς -.438 

Αὐχ ενις ἣρ, ὁ, σοτας πὶ ἔγ8η- 
βεπ8 ἰ ἼἼΤΟΟ 

᾿Αφάσσω, " ῬαΪΙρο, πιδηΐθι8 
-ςοηίτεῦο 114 

“Αφλαςον, τὸ, ΡΡΡἰ5 (ϑεμλοί. 

σερύμνομι) 295 
᾿Ἀλφύσσω, Παυτῖο. ἡ 709 

Αὐτοφόντης.». ὃ, 

᾿Αχϑέω, (αοςεπίδο 827 νυν, - 
οί. ποῆε. 

ἔλχλαινος, ὁ, ἡ παάμ, πε 
νεπρθῦς ο63ς. 763 

ἥλψαυτσος, ὁ ὃ, ἡ, εὐμὰ, ἐν 

ταπρεηάι8 ο9 

᾿Αψευδῆν ὅ, ἡ ἡ, γεσυς; με 
ν, ο8 1456. 
Αψυοῤῥος, ὃ, ἡ, ἱ, τειγοσταμ8, 

τε σία 8 1471 

8. ον 

Βώβαξ, ὃ, Ἰοφααχ,. Ογαίοτ 
(ϑεμοῖ. ῥήτωρ) 2 472 

Βάδω, ἰοψαον . 1453 
Βοΐϑρον, τὸν. σταάα, ἔσαϊα; 

ξαπάαπιεπίιπι 770 
Βαϑὺν, ὅαν υἰ, Ἰαῖι!5, ἀπΊρ]ι9 
(ϑελοί. ἵποά. πολύς) “02 

Βαμὸς, οὶ, ὃν, Ῥατας 411. 

568 βιιὸν σαν. ῬϑΌΪΗ ες 

744 
Βαλβὶς, ἴδον, ἡ, φαΥοοΥ 65 οεἷτ- 
ἊΝ ἱπιαπ,, ΟΣ σα ᾽πὶ 
Η δ Ων 

Βάρις; ἡ, ΠδΌ ΘΙ τ ΠΊ (ϑελοί, 
πλοῖον). 4 

Βαρύφαηλος, ὁ, ἥ, γαϊάε Δ6ΠΊ- 
οὐδ 8 «ΠΤ 57 

βαρίφρων, ὅ, ἡ, ἰνμλλδε 

464 
Βάσις ἡ, ̓ ριεῆας ψεῃΐου! Ἔ, 

262 5) Βτοῖτας ἵπ ρόπετε ι 
τς 628 

ΓΡΕΡΟΤΝΝ ἡ, πηογε ΙΧ, βηὰ 

οἰοπίογὶ (εἶπε σαίαητο Π)α- 
76) (ϑελοί. πόρνη) τὰ ἡ 

:2) πιεσείγιχ 1393 
Βέλεμνον, τὸ, Ἰδοα απ 550 
Βέρεϑον. τὸ, ᾿Ρτγοξαπαϊἶιας 

(δ ελοὶ. σπήλοιμον) 1280 

Βιοωμόκλωψ;, ὥπος, ὅν ἥν νἱοίεη- 

τὰς 848 
Βλύω οεβρ, βεῖεο, ἀὐρὰ 

301 
Βλώσκχω, 

Ὶ 
᾿ 
.- 

ῇ 

ἷ 
«ἢ 



Βλώσκω,. ψεηΐο (ϑεῤοὶ. ἐπο- 

ἡ» ἡποοῖ. καταντῶ) 
448. 1327 

Βοαγίδης, ὅ ὅ,. Ὀσδαςυ5 (Ηεν" 

οἥὴς ΦΟβΜΟΜΙΘΗΣ 652 
Βοοΐγριον, τὸ, οἰ ρεῖ15 εχ ὈΟαΠΊ 
δρτεῆίππη ΡΕΙθας 854 

᾿ς Βοὴ, ἡ, Ριδοϊαπι 441 2) εἶα- 

ΠΊΟΣ 5.263. 1337 
Βοηδρομέω, ΔΌΧΙ]ἰοτ, δἀ διιχ'- 
Ἵππὶ δοοῦγγο ΚΝ ὙΣῚ 

Βοηλατέωῳ, ὈΆΒΪοσ ΠῚ 800 

βιό 
Βυβώην ὁ ὁ, ἰπρίεῃ 487 
Βέκερως, ὃ, ΠΟΥΏΪΘΕΣ (ερῖιΠμε- 

ἴοπ θυ) 730. 1407 
Βεπεινα, κα, ἴδπηες ἱπιπηοηΐᾷ 

᾿ 501. 1395 
Βεπλανόκτιξος, ὅ, ἡ, Ἰοσαδ, 

ΨΌΙ θουδς εἴ ναοοᾶθ νὰ- 
φαπίατ Κ΄ 29 

ἔκονν, Ἀνόην δ1Ὸ, οα 

βρόμος τὸς ΒΌΒ1 6 92 

Βέςροφος, ὃ, ἡ, αταῖι8, δά 

διϑηάαπι ἀρ 1438 

. Βοῦῶπις, ἡ, θουΙς ἔαοῖο ργϑαάϊ- 
ἴα, νϑςα 1202 

Βοώτης, ὁ, ὈΠΌΌΪ οι. 263 

ϑρωαβῥία, ἡ, ἀπά οδεῖο,. θοῦ- 

{πιο 1154 
Βραφω, ἀρίίο, αὐδίο 461 

Βραχύπτολις, ἡς. Ῥᾶταᾶ ντ 8, 
ορρίἀαλαπὶ ΟΙΙ 

“Βρέτας, τὸ, ἰζοπ, ἔϊαταα 948 
1135 

Βρεφοκτόνος, ὃ ὃ. ἡ; 1τηξαη τοι ἃ 

229 
ὡς Βροτήσιον, ία, δ) " πυμπλη8. 

1321 

434 

ἃ 

πο ΓΝΘῈΧ. 
Βρότος, ὅ, ἴδηριυϊο, (ληῖεϑ 

(ϑεὐοὶ!, ἡηραὶ, λύϑρον) 992 
Βρύκω, πηογάθο, 040 545 
Βρύον, τὸ, πηαίσις, 2098 
Βύκτηρ, ὃ, νΕΠΌΙΒ 184. 738: 

756 

κἀν 

Γαληνὸς, ἡ, ὃν, {τἀ 4 Ό1|1115, ΓΝ 

τη. 814 
Γαμβρῥοκτόνος, ὅ, 9 ΘΕΈ ΠΕΣΪ πῃ» 

ο Ἐργἔρεζου Ιότ. 
Γαμφὴ, ἡν πιϑ]α, πα Χ 1 18 152. 

358 
ΤΓαμφυηλὴ, ἡ, πιᾶχ 04 ἀϊι 

γαμφηλοιὶ ὄν γοῤϑίν {το- 

Ρἷςε εἴ οὐ Πηιεπάϊπεπι. 
ἔογπι86, Μαϊδὰ, ργοπηοπ- 
ἰοτῖ απ) 2) τοῆτγαπι 267 

Γαΐνος, τὸν Δα 18, ΗΠ απΊεη 247. 

274. 321.. 709, 946. 
; 126 ς 

Γατομέω, ἅτ οὐ 1296 
Γᾶσον, τὸ Ταρρταπάϊαπι, 

Ραῖβ [τςεξὶ ΡτοπιΠΕἢ 8 
θῶ" 

Γενοΐρχης,) ὃ), {ΙγρΙ5. αὶ 
; 20 

Γώνα, ἡ, ΤοῦοΙες 644 2) φῶ 
85, Θεπογάϊο 1446 

Γεύευδαί τινος, 4416 Π| ἔδσὶ- 
το, (ϑολοί, ἱπρα, ᾧαγξὶν) 
3282 2) σάρεῖα, ἰεηϊᾶγδ 

ἐν ὑατδς ὁ ΡΟΣ 
Γ εὐἴλοῷος, ὃ, ἢ δά τς, εἴοσιᾶ 

ΡΤΟΠ ΠΕ Π5 όοῦ 
Γηροβοσκέω, εἄμόο, αἷο 1} 54. 

Ὑῆρυρ, ἡ, ΝΟΧ, οῃ 5. 7 
Γιγαντόροιις ος., ὃ δ) ἣς ΟἹραηέε 

Ρεσάξῃϑ τ κδ3 

ΓΡ 



ἘΝΠΈῈΧχΧ. 

Γίγαρτον, τὸ, δεϊπὶ παεῖίεις, 

᾿δοίπα8 Ῥ 
Γλαγέτροφος, ὃ, ἡ, ἰαξδῖε παίτῖ- 

τὰ [26ο 
᾿ Τλήνη; ἡγ ΡΌΡΙ Πα οςομ]ξ τ 

δ 8 
Γύθο;, τὸ, ἴρεςιι8 

δγῖχ ὦ 1218 
ἄ δγγύλος, ἢ) ον, τοϊυ πᾶς 

οϑι 
ΓΓρηρὸ, "" ὃν, βοθη ἴαρα-. 

Ἐσὶ5 ΙΟ57 
Γόμφιος, ὁ, 46:8 πιοϊατῖς, 270- 

ῥῖσο τεϊθ πὶ ο18 
Γόμφος, ὃ. εἰαῦσβ.. 748 
Τονὴ, ἡ» ξοοίαβ. 103. 1255 

2) οτῖσο, ΦΕΠῸ5 ΓἧΡῚ 
2) ἰοὈοίο5, θεῖ 230 

ΤΡόνος, ὁ, Πὰς, ρσοὶεθ 162. 
.. 434. 638. 886. Ἰοοΐ7. 

1054. 1234. [378 
Γό μας, ὁ, [ας 764 

ἦν ἐνασμεαγ τὸν ΡΥΘΘΕΒ (αρρ!ῖςες 
1243 

Υὐβοῤν ν 9εῆπα αἀπιρ]οέζον. 
ττός 

Τί ὐἶα, ἧς, ΔΠῸδ χοό. 23 ᾿ 

Γροΐφω, ταάο, δἰἷμο, (ἦε βπ- 
’ Ὅ10) ΙΟ21 

Τ᾽ ρανὸς εἴ γρυνὸς, ὁ, ΠΠΡ68, ἴοτ- 
τί 5) {Γπποὰ5 86. 294 770} ὲ- 
σε οπιο τασ θα πιο. 262 

Γρῶνος, η) οὐ, οᾶτι5, ρτοξαῃ- 
ἀιϊ18 20. 6321. 1280 

Ἐνιόχολλος, ὃ, ἧς τη ΠΌΤ ς(ο]-᾿ 
τσ 8ῃ5 1202 

Γυΐον, τὸ, ταϑιθγαπ), διὰ 
227. 322. 1157 2) Ρέβ; 

ἡ ὉΤῈ 1247 
ἔνερε, οἱ, ὃν, οἰδαάας 144 

485. 
Γνωτόφοντις, ἡγ ἔχαῖτ!ς Ιητοσίε-. 

Γνιῶχρε; ὁ). τη πΊθγα οοπίῖ- 
ΕΠ, νἱ ΠΟΙΘΤ 5 Τογό 

Γυμναὶς, δος, ἡ, εκοτοϊ(αιῖο. 
πῖδυς ἀεϊείπαία, ἄεάίίᾳ 

866 
Γυνρικόκλωψ, ἀ ἐςογίαΐου, 

ΓΤ ΠΟ (ον "771 
Γυρὸςς οἱ; ὃν, σΌΓ 18 1314 
Γύα νεὶ γύν, ἡγ ἀγα ππι, ἴασε- 

ΓᾺΠ), τερῖο. 158. 252. 
622. 8347. 9ο6ὅ. 1ο59. 

1τό1.13240 
Γωλειὸν, τὸ, ἔρεοσι, ἱπῆταπι 

ἔεγαγιι ᾿(ϑεῤοί. οὗ πρὸς 

τὴν θάλασσαν καταδύσει:) 

376 
Γωρυτὸς, ὁ, Ῥῃατεῖτα 458 

Δ. 

Δαιδαλεύτρια, ΕΙ σοπίεδιεϊχ, 
ςοποϊππαίσῖχ 578 

Δαΐϊος, ὁ, κα, θΕΙΠ τς, μοῦ ς 
ΟΒ6Ι 

Δέομαι; 

, 668 2) ερυ!απάο ςεἰοθσο 
146. 

Δοάέσφαλτος, ὁ, ἡ, ᾿ὈΡτῖςσα5, 
Ρευϊςυ]οῖς "ἢ ΡΌΡΠα 

170 
᾿Δαιταλεργία, ἡ, 815 σοφθθη-" 

ἀϊ. “199 
Δαιταλόω, ἐραϊοτ, ἄεαοτο 

654 
Δαιτρεύω, ἱπιπιοῖοα., πηδέξο, 

(δοτίῆςο χόο 2) Ἔχοοητο 
1315 

Διρωτιεὸς, ὃ, ,θηθῶς (δελοὶ. 

Ὕ ἡπο.ὶ. μοίγοιρος, σφαγεύ:) 

35. 

Ἵ Δάέ. 

δραΐοτ ε δεν 



ἘΝ ἜΝ ΜΙ ΤΩΙ γ " 

Ν 

Διύκος, τὸ, δηἰπιάϊΐ ποςζοης, 
᾿Π ΟΠ ΓΓΠΠῚ (δεμβοί. ΦηρΙΟ.) 

τὰ τός 
Δανοὲ, τὸ, ἀοπαπ), πλαπιι9 
"269. 710. 887. 1560. 

᾿ νι ἄ 1281: 
᾿ Διαΐπτη, ἦγ πγαΐα [402 

Δάπτω, ἀἰϊαπῖο, ετιιςῖο 2 50. 

τοοῦ 
Δαρὸν, πεῖν. ἄϊα - 1989. Αἰ, 

,. 724. 073. 1144 
Δατέομοι,  ἀἰμϊ4ο ((ς. (ρεῦ. 
Θτϑπι)πρτοάϊογί δολοί. 
κόπτω, διέρχομοα 2η6οῖ, με- 
Ὕ ΝΣ τον 620 

διαφνηφογος, ὃ) ἡ; ἰφλαχέπουα8; 
"ἃς 6. ξαεἰάϊςας 6. 

Δαφοινος, ἢ, ὃν; ογμεπίι 
81 τὸ 

Δϑίκηλον, τὸ, ἢπηιμδοτιπ,, ἡ 
ἀτθο δ. Ὁ Δ ΤᾺ 70, τῶ" 

“ῳ ᾿ « Ε 

Δᾶμα, τὸν τουσ απο απ. 
' 55 

Δειμεατόω, τοτγθῸ 1434 
Δειρπέζος, ἀξ, ον; πιοξίοίας, 1ὰ- 

ΤΠ σοδις οὐ 
Δεραὶς» οδος, ἡν Ταρυπα π]0ῃ- 

ΕΟ Τ ἀἰ α ΔΘῦ.᾽ 
Διαιρόποοις, γἱ). 6 (0110 Π]ἴος5 βᾶ- 

ΤΙΒΠΒ ἢ ταν ὁ δ 
Δέλτος,. ἡν ἵαθΐἷα, οπασία 
ΠῚ} : 1292 

Δελφώόδσημος, ὁ, ΒεΙρ ἰπιτη 
πίσσα σοσομσ. ὅς 

Δελφὺς, ἡ, γίεγας. πὴν. . 930 
Δέμας, τὸ, φορὰς 41. 55. 

66. "75. τόδ. 265. 351. 
487. 680. 826. Ἴοθο. 

ἘΣῪ: ΕΝ 
Δέμνιον, τὸ, ἢγαίαπι, ἰοέξας 

14. 171) 215 

͵ 

Δενναζυ, τη] ξἀΐςο, νἱξηροῖο. 
(ϑεῤοί. ὑβρίφρὺ ΔΟ4᾿ 

Δώννος, ὃν ῬΓΟΡ γιΠΊ, σοπέμπηδ.. 
Ἰΐα τ ϑοβοί. λοιδορία) 777 

Δεραςροζίος; οἱ, ον) 6 Ρούαΐϊα΄ 
Βαυΐιις. . 489 

Δέρη, τγ ςΟΙ.πι|, οδγωῖϊχ 
ἌΝ... Ὁ. 810 Δέρτρον, τὸ, τδΠΊ 3515, του, 
᾿ἤραπι (ϑεὐοί, σῶμα) 980 

Δευτερϑχὸν, τὸ; φὐνογϑτα τον 
οαἰἐδδμη, Ῥῖο τὸ “δεύτερον, 
ἱξευατη, [δοιπο Ἰοοος 

ΐ 204 Δηζος, «7, ον, θ]ΠἸοοίας, Βε1- 
᾿πἰσὰν δὺς 4 

Δημόλευςον, δ᾽ ἡ, ἃ Ρορα]ο 
Ἱαρίάατυς ἀν σὶ 

Δηνοοὸς, αἱ, ὃν, νεΐμϑ, ἴοης88- 
νυ5. 145 Νηάς σάν. δη- 
γϑζεον, ἄτα ' 876. ΤῚ30 

Δυόῳ; ναΐξο, ρεΐάο, οςοἶάο, 
᾿(ϑελοί.. ἡποά, οἰφανίξων ᾿ 

. 986 Δηρίν, σοτίο, ΡΌρΠπο 106 

. 

ῆρίς, ἡ ζἐγίαπχεη ς΄ 428 ᾿ 
Διαῤῥκίω, ἀοίνμο, ρότάο 
οὐ} ΙΟΟ7. 1097 

Διασφοὸξ, ἐ, τηξεγ ΓπῚ [η- 
ἴεν ἄτας. ΤΏΡΕΘ. 217. ἐν ὲ ᾿ἴο Ὁ. 

Δίκῳω, πτοιίθο, ἱποῖο, ἀεϊ!εΐο, " 
πήδημα, ΠΡΙΉΤΩ οἱ 521 

Δίκωπος, δ, ἡ, Ὀϊταπηῖς ΠΣ ἐν ως 
Δίνηγ ἡγ νουΐοχ 380. 720. 

ΟΝ 1οϑό 
Διοιχνέω, Ρεῖδττο » Ῥογσαγγο 

(δεῤοί. ἐρρρι, διέρχ εὐϑτοιε; ἔξε- 
τοίζειν) [Θ᾿ 

Δίπλαξ, ἢ, ἡ, ἀυρίοχ, ἀυρ!τοῖ 
γα οἰπέϊῃ5. 1422 

Ω .Ν ἶ Δίδετο- 



Δίπτυχοι, οἷ, φεπιὶπὶ ΕΠ 
239. 511. 534. 1245 

Διόφος, ὁγ ςΑ]16, [Ἐπεθ τᾶς 
302 

«οι, 484]. εἴ δοιοὶ, ρΙΌτ, ἄυο, 

. Ὀῖπὶ ὕ 147. 439 
Δοκεύω; ἴεσιιο 50. 1326. 2) 

ο΄ οΡΒίεγαο, (ἰαμγοη) 1168 
Δομέομοι εἴ δωμέομοκι, ἐχοῖτο, 

εχῆταο, δοάϊῆοο (ϑελοὶ. 
οἰναζω, οἰνεγείρω) 48. 593. 

ον ΤΟΣ Υ2 
Δομὴ, ἧς Πγαξέαγα, σουρτβ 

334: 497: 783 
Δοροὶ, ἢ, ΡεΙς 455: Τ050 
Δόρπον, ὃ. 6 εἰ δόρπον, τὸ, ςοο πᾶ 

471 
Δόρυ, ρὸςς τὸ, Παῆα 69. 280. 

393. 597. 530. 567. 9.4. 
1246.. 1339. 1447 2) 
ΟΠΊΠΘ ἰἱρπιπι, ἱπρι, πᾶὰ- 
{ἰςπὶ 883 

Δορύκτητος, ὅ, ἡ, Β6ΙΙο ςαρίας. 

τς 9323. 1359. 1450 
Δελειος, δέ, Ογ) (ϑρα 5 504 

Δερατόγλυφος, ὃ ἥ, Ὁ Πρ ἢ Ϊ9 

φοπχραξῖι8 261 
Δρακοντόμορῷος". ὃ, ἡ) ἀτὰοηὶς 

ἔογπηαπὶ ΠΡ 6 Π5 
Δρακοντόφρερος, δ, ἡ, ἃ ἀγάςοπὸ 

-οὐῇοάϊίας 1211 
Δεέπν, ἄξδοεγρο, το ρο 

ν Ιτοφό 
Δροίτη, ἧς αἴπεας δαϊποαίο- 

τἶμι5. ἰαθταπι 
Δρόσος. ἡ, δῖε χ, ΟΕ ΠῚ, δαιὰ 
-(ϑολοί. ἡμροῖ, ἔλαιον, λατρὸν. 

322. 1106 
1378 Δωτίνη, ἠν ἀΟΠῸΠΊ, ἀοΠΑΥ ἘΠῚ 

ὕδατον) 
Δρυηκόπος; ὃ, Πρπαῖου.. 

Αρύκαρπαι τοὶ, Ρ]. ἔγαξεα8. 82 

Δρυμὸς, ὁ, ἔγ πα, (αἰ! 85 794 

Ἰ ΤΟ42 

1108 - 

ΙΝ οὐ ἢ, δ ; 
Δενφάσσω, πιυῆΐο 758 
Δύπτης, ὅς νεϊπαΐου 73. 387. 

7532 
Δύπτω, 84.85 ίαθεο 164. 

σις 
Δυσοιίων; ὃς ἡ, πηΐΐετ, ἱπέειχ 

14. τογό 
Δυσαλγὴν,. τες. δυσαλϑὴς, 

ὁ, ἧς ̓ πί ΠΑ 115 796 
Δυσοίρπογος, ὁγ ἡξς 1πΠέε]Ἰοἰτοῦ 

ν Σαρία δ, 
ὃς, ἡ, Ὀῖ5. ταρῖῃ8 512 
()ενμηιάμε {ξηίμηι ἤαϑεξ 
φοηΙΡη0 οἴη) 

Δύσγοιμος: ὃς ἡ) 84 ἱπέε!ῖςες 

. πυρεῖα τπάεηβθ 10 
Δυσέξοδος, ὁ, ἡ, ἀμῆουϊόε. 

Ροτγυΐας 1099 
Δύσφηλον,, ὅν ἣν δος 

1117 
Δυσμενὴς ἐγ ἧς αοἰϊοξί. ἱπέεϊας 

ἢ: 220. 279: 527. 784. 
ΈΨΦΨΙ, 

Δυσμήτηρ, ἧς ἱπέειχ πιϑίοσ 

Ε174 
Δυσμίσητοςς ὁ) ἊΝ ἱπυ ας, 

οὐἀϊοίαϑ. 841 

Δυσπλῆτις, ἡ, αἴρεσα, 4 Ἁ. 

δυσπέλαςος [452 

Δύστλητος, ὃ, ἡ, ἱπίοΙογα Ὀ Πἶ 4. 
1281 

Δύσφατος, ὅς ἧς 
Ἰῖς, οδήσασγτιβ 

. φαῦ. Δυσφροίςως, 

959 

Ἑ. 

ΑἸ δισορπαγοςς. 

464. τοθό. 2) {μὐ{ξ. πο-᾿ 

ἀϊξεα ἀεὶ, ἡ 
10 

οδίςσυτε ἕ 

το τας 

ν ε} 
- ἐπὶ δα 



ΓΝ Ὁ ΕΟ Χ, 

ἠκυλς υ δ ΕΣ 

Εγγονοῖς οἷ, Ρ]. (τοᾶτας ἔοτί. 

ἔκγονοι) Ροίτευ, παροΐεϑ 
᾿ 431. 1067 

Ἐγκαρος; ἑ, φογοὈγαπα, 

Ἐγκληρος, ἐγ ἡ) ΠΒαογεαϊζαία 
ἀεθῖτας τούο 

᾿Εγκορύπτομιαιι; ἱπουίῖο, Θοτ- 

θὰ ἱπιρεΐο δ 58 
᾿Εγκνυκοίω, πιϊίςοο,΄ ἱηΐξαπάο 

674 
᾿Ἐγχλαινξῳ , ἱπᾶμο 974. 

1347 
"Εδέϑλιον, εἰ ἔδεϑλον, ΜΥΣ ξάες 

80ο. 987 
᾿"Ἑδώλιον, τὸ, [4116 σού 2) 

--΄ 
᾿ 

ἈΝ 

ἑδώλια, τὰ, ἰταπῆτα παυΐβ ἢ 
1320 

Ἑΐδαρ, ατος, τὸ, οἶθιι5 1250 
Εἰϊδωλέπλαςος, ὁς ἡ.) ΥΨΆΠ118. 
 ΠΠΠΔΡΊΠΕΥΙΤ5 2 
Ἑϊκοῖϊος. «52. ον ἰταδαπειιβ 

πευίν, Ρ]. εἰκοῦα, αυΐον- 
Ῥίὰ]. ἴοτηετε, περ] απίεν 
“(ϑολοί,  2πρα., 

.748 
᾿Εἰνοπηχυς.» ὃ. ἥ9 ποποπιοὺ- 

ΡΠ ΦῊΠῚ 8όο 
Εἰναφώσσων, ὁ, νΠπαπὶ ψεΪ πὶ 

ΠΑ Ό6Π5 
Εἰφκωμαΐφω, 1ΥΤΟ 1355 

᾿Εχβατηρίαι, ἧς πὰ (δέλοϊ,. 

ἔκβασις, οκἐ γιαλὸ} 516 
ἸΕκβρέσσω, εἰἷΐςο 66. 277. 

396. 717. 7.49. 878. Τοο9 
«ὖ΄. 1158. .1349 

'Ἔκγονος, ὃ, ΠΠ1π8 899 οἵ ἔκγο- 

νοι, ῬΪ, Ροίτει! 480. 580. 

ἐν 693 
᾿Εκκέλευϑος, ὁ. ἡ) ἀευΐας 1162 

1104. 

μοατοιέωςν, 

ΙΟΙ 

᾿ Ἐκκυνηγετέω, αυδετο, ᾿πποῆι- 

8ο 1Ο 285 
᾽ ΄ ᾽ . Εκλάμπω, αδυο Ἰυσοτα ἔα- 

οἷο, ϑοζςεπάο ΙΟΘῚΙ 
᾿Εκλάπτω, ἀερ!αίίο (ϑελοὶ. 

ἡποᾶὰ, ῥοφέω, καταπίνω) 
Ι12Οὲ 

88 
ὶ 468 

᾿Ἐκμόσσω, ΘΧρτΐπιο, ἱπΊϊΟΥ 
(ϑελοὶ. ἱποο, ἐκμιμέομοιι, 
μιανϑοίνω) 138 (ϑελοὶ, λαμ- 

βάνω) 713 
᾿Εκνανοϑλόω, ἀδροτίο, ἀείετο 

726 (ροπίτασ ἢ, |, ας. 1, 
πιαοά, ρύοὸ ἔμ. 1, ρΡϑῇ) 

᾿Εκσώφω, ίεγιος θεῖτο 6132 
Ἔκτωρ, ὃ, τει[παου]απι, ἱπι- 

Ῥεαϊπηθπέμπι Ιοο (ϑοΠοί. 
κωλυτής) 

᾿Εκφυσοΐω, ΕΗ, εχίρίτο 743 
᾿Εχχέω, Εἤαπάος Ρεγάο, ἀπ|ϊῖ- 

ἴο 271 
Ἔλλοψ, δ, ΡἱΠτἷἰς. 598. 7096. 

1375 
Εμβατέω, εἴ ἐμβατεύω, Ποη- 

[τςεπάο 642 
Ἕμπαιος, ὃ, ἢ ΡοΥΙα 5, ΟΧΡΘύ- 

“τὰς Π1221 
᾿Εμπαίω; αἰ. ἐμπταίω) ἱπ|- 

Ρίπρο, οἤεήηάο (δειλοὶ. 
ἐγκρἕέω) ΙΟ5 

ἰώ μονας ὃ, ἥν Ρεγέας, ΕΧ- 

Ρετγίις 1196 ᾽ 
Ἔμπλην, φοὶυ. ῬΓΟΡΘ ΙΟο24 
᾿Ἐμφορέω; 1Πῆϊρο, ἐμφορῶ μοι, 

ἀτταο. ἱπαθῆοτ.. ΙΟῚΣς 
᾿Εμφύρω, πηϊίσεο 1280 
᾿Ἐναγκοίλισμοι. τὸ; 8πΊρΡΊ 6 Χα- 

᾿ πιοπίαπι, 4, 4αοά 4υΐ9 
ἀπηρ οξτϊαγ 308 

«Ὁ 3 Ἔναμε- 

᾿Εκλοχεύομοι, φἴσπο 



᾿ Ἐραχμοίφυ, Ῥᾷρπο 

κὸ . 

τὰ ἢ ἌΝΦΈΕΧ, 

᾿Εναυγώῷα, αὐἀρὶεΐο, ἱηξασον 
(δελοί. ἡπθεὶ, ϑδέμεα “φορῶ 

ἌΧ 
᾿Ἐνδατέομφι, μη οὺ ἀϊῆεῖ- 
πο. δ- δι λον ΤΠ 

᾿Εἰδέχομομς ἡρρηὼν ἢ ἴῃ ΠΊ6 

τ 996 
᾿Εὐϑρώσκω, ἸηΠ|1ο ̓  “56 
᾿Εννέωρορς ὁ ὃς ἧς, ΠΟΘ Πηΐς 571 

{ Εὐσαρόω; γΟΙΤος 480 (δομοί. 
᾿μροϊ, 
10 6 1167 7αροη) 753 

Ἐντήκω, Ππφυιδξιοῖου, 498 
Ἐντοκοςς ἡ, σγδυϊάα ὦ 185 
Ἔντύνω, ἱπῆτσιο, ΔΡΡᾶτο, ἴη- 

ἢϊΐτζαο 734 
Ἑξακέομαι, ῬΪασο 1 118Π| 11 80 
᾿Ἐξαλύσκω, οἐξαρο. ..179 
Ἐξαπρυμνοςς ὁ 09 ἡ, εχ ΠδΙ 115 

᾿πῆγαξεις 
Ἐξάπτω, 

᾿τν ν 5264 
᾿᾿Ἐξερεύγομαε., ἐχξιο 474. 

25 

ΤᾺ ᾿Εξινέῳ, ΘΈΔΟΌΟ, ἐπεῖο 841. 
᾿ ᾿Εξνλακτέω, Βάττος, ἀε ]αίετο 

Ἔπανλον, τὸ, ἀουηοι ἴπ:π| 

Ἔ οὐ 564. 
᾿Εξυμνέω, ᾿πυοώον ἰαιάο 

᾽ 1105 
Ἰδών ΤΆΣ ΑΝ Ρετηϊοϊοίις,. 
᾿ἀαπηποῖτς 667 

᾿Ἐπακτὴρ; ὃς νεπαΐον 100 

Ἔπακτιον, δ2. οὐ) ᾿Μείοτειις,. ς 
ΠλδΥ ἐἸ ΠῚῸ5 118. 1405 

695 
Ἐκεγλαν ἐδ, Βἰονῖοτ, 1η{{]- 

ἴος ἱπρτὶπιῖς δἰϊθειΐϑ πη8}15 
“ὃς 

'κ46 

προφέρω; ', 6. ΣΜΉΜΟΥ. 

Ἴ347. ἃ 
τασίας δοζοπᾶο, 

ΣΝ ΑΝΕΝ αἰαᾷ, ἔαρεσ 
ΔΙ᾿ ἱπίςω!ρο 

πε δε ψυνειν. 1385 
᾿Επεσβολέω, ςοπαϊςίον 130 
ρα τὰν ὃς ἡφ ̓ξοπυοίοας, 

ςοπαπππε οα΄ "1.332 
“Ἐπήκοος, ὁ, ἧς δυάίετίο:, “Ἷπ|- 
“Ρεέγαξας 125. 460 

᾿Ἐπιδόρπ ἰος9 ὁ, ἡ) 84 δοέπᾶπι 
Ροτείπρης. 607: δότ 

᾿Ἐπιλώβητος, ὅς ἡ, Ρειπίςῖο- 
{ς Ε173 

ἴτω νον. ςαρίρ, δρρείο 
ἀΓ{-261 

ΚΌΡΗ ΟΠῚ ἤτερίεα ἧς- 
νοΐϊπο 585 

Ἑπομβείως ἢ ἧς, ἱπγδτῖαπι σορία 

.,333 
ἜἘπωπὶρ, ἡν Ρεάίεψαα, τηΐηΐ- 

ἢτγα, σδηΐ5 1176 
μούμι τὸς! ἱπγαπιοπίαπι 

948 
᾿Ἐρεΐπω, ὁυοτῖο, ̓ἄϊτυο 1348 
ὙΜΑΝΝ ἢν δ᾽, Ππῖρεν 681. 

0. 
Ἐρωὸ; ὁ ὁ, φαρεΐβους (αν δον) 

741 
Ἕρμα, τὲ, ἀδοξως .ν 

“ ΠηθΠέαη 
Ἕρμοιτίφω, ( (ξαξ, χο ἴξω) οὶ. 

ἴο. ἱπροπο, ςοἰΐϊοςο 
(δελοῖ.  ἡποοὶ, ἀναβιβάῷ ) 

1319 
Ἑροματίτης, ὁ, ἡ ϑάλεφώον: Ιο- 

το ἔαθυγταθ. ἱπιροῆέειι5 
διβ 

ΕΝ ἐο 52 . νίπαιῃ (ϑελο]. 

οἶνος) 579 

Ἔξξαος. ὁ ὃ, εἴ ἐῤῥαδες ὃ, ατῖες 
᾿ (ϑοίοί, κριός) 121τ6 

Ἔρυμ- 

782 
᾿Βπείσιον, τὸ, ̓Ῥαβεπάμπι πτα- 



Ἢ ἸΝΘΈΕΧ. 

78. 
829 

᾿ Ἐσμὸες ὧν ᾿ΠαΠΊΟΓΙΙΣ, σδίοτ8, 

Ἔἰνβνὸν ἡ ΓΝ ὃν, ἜΑΝΤΟΝΝ 

ἐαγ θᾶ 415 
"Εταοες ὃς ἧς ΠΠΌῸς, ἔτεία, 

ἐν ποαξγ, Ρ!. σφασυονθ]α τεῦ, 
τ 4αοίθηπίὶ5 (ϑεῤοί. ἡποοὶ, 

χαιτοὲ ἔτος) 

, Ἐτητύμως, Θϊ- 

ἀοπίοῦ 1471 
Ἐναρχος, ὃ ὃ Ῥεΐποερβ, ἀυχ 

233 
ἘΠ δεκ.. ὃς ἦγ) ἰγαπα. 1 1{α- 

(6π| εἰπείς 5. (ϑελοὶ. γα- 
᾿ς ληνὸν ἐμπτοιὼν τὴν ναῦν κλυ- 

φαυ. νοτο, 

δωνιφυμένην») 20 

Ἐὔγλαγοςς ὁ ἡ» ἰαῶεπς 2307 
Ἐγληνοσν ὁχ ἡ, ῬΌΪΟΠΕΓ, 507. 

Εὐδαάνω, -(ἔοτπιαα ᾿πυΠίδίαε 
ΡΓῸ εὐδὼ) ἱποῦθο, ἱπάου- 
τηῖο {ΡΟΥ ἀἤηιιᾶ ΓΕ 1354 
ν. ΝΝοίαβ. ποῆτ. 

Εὔϑηκτος, ἀν γαϊᾷθ δουζας 
ΤΟΣ 

ΓΕ ύϑωλοο, ὁ ὡ; ἧς ΠΙΔΙΠΊΟΙΙς, 
ες ΤΌ] τυ πΠΊ.. ἰαδὲῖς Παθδης. 

1328 
Ευκτοῦΐοο. α “ον ψοίυὰς 

ΙΟοΘῚ 
ἐἰάλωχόν ὡς ἡρ, θ6πα ρίπρτῖβ 

874. 
Εὔλοφο:,. ὅ, ἡ ἴοτες, δυ- 
οπχα8. (ἤγομεν. βλάνατλιοοέ; 

οὐ ψίσειη ᾿8 ΡῈ π9) 776 
Εὐμαρὶς, δος, ἡ, ργορν, {6}. 

βεπαβ ἐαἰοραιηεπίϊ. [α 
μι. 1. ααὐἱοξέλο Ὀδπα ἀρία- 
τ 5. ἌΥΝΡΝ ς 8585 

Εὐνώφζω, ἰορίο, πιϊῖσο 567. 
570. 1313. 1439 εὐνοίζο- 

μόμς οαῦο τ 423 

75} 

Εὐναφὴρ» ὁ ΓᾺ ἡμόδδι 144 

Εὐναςήριον, σα 116. Βαδιίασιυ: 
[11]. Γδρα!ο]ιγαπι. .583 : 

Εὐνέτης, ὁ) Υἱτ, ΠΊΔΙΙΕ15 174: 
᾿ 820 

Εὐραΐξ, αἂυ. οτορίοπο, εχ ορ- 
Ροΐϊο, εχ οδίφαο (ϑολοὶ. 
ἡηποοὶ, ἐκ πλαγία) δ᾽ 920 

Εὔςοχος, ὃ, ἡ, οοτίαθ, σοίο 

αἰξαᾳθης 528 
Εὔτορνον, ὁ δ, ἢ, τοί(αηπάμς δός 
Εὐχιλος εἴ εὔχυλος, ὃ, ἡ "Ρα- 

δυϊοῖας, θεπς παίτϊοπς 
(δεμοί. εὔτροφος) 95 

Εὐώῶψ, ὥπος, ὅς [ἡ, ΡΪΟἤ τ 
(δελοὶ. εὐόφϑαλμοι) 23 

᾿Ἐφετμὴ, 5 τηϑηἀαετ1ΠῚ 241 

Ἑωλος, ἐς ἧς; Ῥυίάϊαπῃς, ποθ 
(τεοεῆβ ἰξεγαίῃβ 1152. νῸ 
Νίοῦ, πο: 

ἡΖ) 

Ζεύγλη ἡν Ἰαραπι 817. 996. 
344 

Ζυγὸς, ὃ ἅ, ̓ πρ πι 204. 503. 
1131}. ᾧγοὶ, τοὶ οτάϊ- 
Π68, ζοπηρᾶρο9 243 ἐν 

" Νοῖ. ποῇτγ. 
Ζωοπλαςέωγ 411 116Π| ν ΠῚ 

1π πος νεὶ Πα εἤηρο, 
τα ΠΒτ 1:0 44 

“Ζωςηροκλέπτηνν ὁ ὅ, ἔαγ δ Πεΐ 

1329 - 

Η. 

ἐς, δος, ὃ, ἰ, εοηίπδξας, 
᾿ ἀοΠίας όοδ 

᾿Ἦλαάσκω, Ω 4 



ΠοΠΕΠΧΠπἔ[πιο2ορὼ 
᾿ Ἦλασκω, ετῖο, οἰγοιπγα- 

50. (ΟΠΊΠΊΟΤΟΓ. (ϑολοίὶ. 
ἡπεοῖ, διατρίβω) 575 

Ἡμίϑραυςος, ὃς ἡ, (επη! τ αξξας 

. 378 
Ἡ μικρὴςς ἥτος; ὃ, ϑοτηϊοΓοίθη- 

{Ἰ5, θα θατας. [50 
Ἡνιοςροφέω, τερσο, πιοάετον 

ν ι6ό 
Ἡπαταργὸςς ὃ, ἴεσαγ αἰ Π σα ης 

839 
Ἢ ρον. τὸ, ΠΙΟΠΙῚΙΠΊΕΠί11ΠΊ, {6- 

ΡαΪςΠγιπὶ 444. 1208 

Θ. 

Θαλασσόπαις, ὃ, τηατῖς ΠΙ|19, 
(Τιτοπ) 892 

Θαλος, τὸ, ἔγοπβ, φειπιοπ 

307 
Θεατρόμορφος, ὃ, ν΄, Εποδίτ 

όοο. ἔου ΠΊΔΠῚ ΠαθςΠ9 
Θείνω, Ρεογοιεῖο (ὁ πᾶμε) 

ἴπςο (δελοί. ἡπραὶ, τύπτω) 
ἄν: 23 

Θέοινος, ὃ, Τγεφ. νἱ πὶ, ΒασΟΠ 5 
ἀκ πνης ΑΥθ 4} 

Θερείποτος.. ὁ, ἧς δείαίς ἐγτῖ- 
δ5 847 

Θέσπισμα, τὸ οτδου πὶ 
᾿ τ 1282 

Θέσφατα, τοὶ, ΡΙ. ἀϊαΐπα εἰο- 
4818 572. 1456 

δ, 

Θηρόπλαςος, ὁ, ἡ, 4105 'π 06. 
Πῖα5 πιιΐδης . 673 

Θυρόχλοινος, ὁ, ἡ, ἔετὶ πα Ρεϊ- 
Ιε ἱπάυίξας. 

Θῆσσα, ἢ, ἔοτια, ἔπη ]α 

δ): ες κ." ΕΨ. Ἢ 997 Θὺὶν, ἵνος, ὅ, Πιίας, 246. .877 
, 2) ἀσεζαας 812 
Θλάω, ᾿εοπίμπάο, ςοἸάο. 

689 
Θοῤνη, ἥς ΘΡΆΪΕΠῚ, οσοπυΐ- 

Υἱὰπὶ 213. 773. 791. 
: ᾿ς 802.1200 

Θορὸς. ἐξ [δπιεπ ρ[πΐαπη, 
ἐρπ1ᾶ ῥ᾽ οἰ πη 508 

᾿Θερας, ἡ, ἱπηρείποίᾳ, ἐπί]. 
{ΙΧ 612 

Θεράω, ((ουπια ἱπαῆς, αἱ. 
᾿ϑρόᾳ, 8 ϑερέω) ἵγταο, ἵπ- 
ΠΟ 8.5. νά. Νοί. 

Θέριος: ία, ον, ΒΕ ]ςα5, ἱπ|- 
Ρεϊαοίας 931 2) Θιρία, 
ΦΟΡΗΟΉΗ Οὐγεγὶς 153 

Θρανύσσω, ςοπίτϊηρο, ςοπ|- 
; πιπαο (δελοί, συντρίβω) 

τ δόφ4 
᾿Θρ,ρέπτειρας ἡ, πιαττὶχ 
Θρεέπτος, ἢ, ὃν, (μρβαπείμο, 

ΔΙΌΠΙ ΠῚ 5 1223 
Θριπόβρωτος, ὁ, ἡ, ἃ γογτπηΐθτις 
φοτγοίαβ, Ἔχϑίμς 5οο. γ. 
ποῖ, Ο(δπίςυὶ 

Θροέω, ἐππιαϊταοίς οἶδπιο, 
᾿ς ΙΟΠηΌΟΥ ᾿ | ἀρ Θέ, ([μξ, 1. ϑεύσω) εὔττο » Θρόνον, τὸ, νεποπαπιὶ (δεῤρὶ. 

τ 80. ΤΩ 
Θηλαμῶὼν, ἡ, παιϊὶχ 2.1’ 
Θηλύπαις, τ, 4αᾶς ποη πἰῇ 

ἔοοπιπαβ ρατίς. 851 
Θηρόμικτος, ὁ, ἡ) [δπηϊξοτας 

963 

οἰ Φαρμακον μαγικόνὴ 674. 
ΠῚ Ιψ9.. 5412 

Θρύλλιγμα, τὸ, ἔταρ᾽ ΠΊΘ ΠΠ]ΠῚ, ΑΝ 
ἀπ ςεγρίαπι" 

Θρυλλίσσως ἔγβῃρο, Ἰᾶςοτο 

᾿ς (διοῥοί, ἐπορα, συντρίβω) 487 

Θνηλ᾽» 

871. 

1258 

᾿ 

“ 



ΝΕ. 

Θνυηλὴ. ἧς (Δ οΥἹ Ποῖα πὶ 224. 
Θῦμα, τὸ, νὶἱξεῖπια, (Δοτιῇ- 

᾿Οἴαπη, 211. ΙΟΘῚ. 1188. 
Ἵ 1103 

Θύννοτς ὁ), τὔγππας, (μέ ξϊς 
᾿ βοη15) 281 

᾿Θῦσαι, αἷς, Ρ], Βασςῆδο, Μδε- 
Πδάες 

Θύϑϑλον, τὸν (δον! οἰ απ 459. 
“720. 929. 1180 

Θυωρέτης, ὃ, ΨῬγόργ. πχδπίδυϊας, 

Ρεσὰπηἰας δά 

ἴου. ᾿ ΦῪ 

Θὠύσσω, εἰαπιο, ἰαίγο, ἱπ|- 
Ῥτεςοῦ (ϑελοί. συρίῷ,, κα- 
ταροΐοιξοιι, ἑηθοὶ, ἄγριον βυάω) 

ΝΣ χὐἰς 
ἊἋ 

1. 

Ἰαυϑμὸς, ὁ, ἀειθου τπΠΊ, 
ΘΌΡΙ 6 6οό 

αύω, ῥγορν. ςοπιπιοσουῦ, ἢ. 
1. ςοἤατε (βοῖο (δοῤοί. 
παύω) 101 2) ἀοτιηΐο 

ἸἹκρίον, τὸ, ἐαδα]δέιιπι παὰϊς 
ἢ ἀμ Ω  ΒῚ 
᾿Ἶκτήρς ὃς (ρτο ἱκέτης) ἔπρρ]οχ 

Ἢ (, 763 
Ἷ Ἰυδάλλομαι, Ρεγίοπο 254 2) 

. Ππηπῖ πὶ χκοηιοόϊ 
Ἵνιο, ὃς Ῥτοίος, Πὰς (ϑοήοὶ. 

ἐμοὶ, δι) ΄ .570 
᾿Ιξευτὴςγ ὃς ΔΈ σΕρΡ5 Ιος 
᾿Ισλόπεζος, ὃς ἡ, πηι ]εἶς τα πηῖς 

ἱηπεαξας δος 
Ἱππόβροτος, ὃ, ἡ, Θαφαθη οἱ 

τ΄ Πομηΐπεπλ ρτοάμοδῃς 842 

Τοῦ. 

ἘΓα Πα πὶ. 
εχίρεπδ; ἰπάεχ, ἀεῆπί." 

Ἱπποτέκτων, δι 64ῸΣ [αὈτῖςα- 
ἴΟΥ ὦ 930 

Ἰσήριϑιμος, δ. ἡ ΠᾺϊ Ραιΐ πα- 
πιοῖο εἢ 1558 

Ἴσχω, ἀϊεο (δεἠοὶ!, ἱρὰ, 
λέγω) ν 514. Ἴσμοα, τὸ, τηοπαπιοηΐμπι 

731 
Ἱςὸν, δ, (εἴα, 2.78 
"ὐγξ, ὁ, {Πεσοῦτα απιοιῖς 

210 
Ἰχϑνάω, ρΡἰΐσον 46 

Κ. 

Ἰζάγκανος, δ, ἡ, ἀτίάαις, ποσῶς 
(ϑε.ο]. ἐπρα, ξηρές) 1430 

αγχαλοαίῳ, ΧΙ] το, σαι άθο, 
τιάθο Ιο9 

ἹΚακέξενος., οἱ κοακόξεινος, ἴοῃ. 
ὃς ἡγ), ἱπῃοίριια!ς 966. 

286 
᾿ Κακοῤῥοθέῳ, ςοηυΐοῖ ΡΙο- 

ἴοῖπάο 404 
Ἰζαλιοὶ, ἡ. πάις 6ο2 
ΚΚάλινος, ἡ, ον» σπεὰς 1418 
Καλλίξευμα, τὸς ΡΕΪσΗ στο 
᾿Ρεδοοίρυᾶ ΤΟΙΤῚ 

ΚΚαλλύνω, ΟΥ̓ΠΟ (ϑεβλοί, κοσ- 
μέω) 336 νά. ΝΝοΐαᾶς ὧν 

σίλυπτρας Ἢ ἵξρ ΠΊ6Π ΠΑΡ Εἰς ἱ 
Τηλ]Π εῦτα., βδΠηΠΙΘΙΠῚ 

ΡΝ τ Τὰ ἹΚαλχ οιίνω, σαρῖο (δεῤοὶ. 
ἡπεοϊ. ἐπιϑυμῶ) 1457 

Καλχη, ἡ, ἢος ΡυγΡρατεας, 
ΡΌΓΡατΑ ες 864 

ἸΚάλως, ὁς ξαπὶς, αι άοης 752 
Κάμπος, τὸ, Βαίαδθπα, οδΐας 

(ϑελοὶ͵ κῆτος) 
ς 4 Ἢ Ϊ 4 Καμπυλος, ὁ, ἧς ΠΌΣΟΝ 99 

9 5 Κα». 



ὅν ΤΝΒΕΧ 

ΚΚ ύνϑον, ὁ, αἴἥπις (δολοί. 
ἀποροῖ, ον0:})" 617. 

Κζ..5.», ἡγ Ργδείορε 95 
Ἰζ σον, ἡ) Εἴ τὲ; ταραξ, 4236. 

ΟΘὉ1. 1427 
" Καιατομέω, σαροῖ αὐίεϊπάο, . 

ἀεςδπῆρ,. ἢ 212 
Κι χρατόμος, “ὃ, ἡ σϑγηϊο χ᾽ 

187 
Ἐ αἴρβοινος, ὅ9 ἡ, ὈαΙθᾶΓὰ 605. 

1387 
Καὶ αρηβοιρέω, ογαρυΐα ἰαῦοτο 

384 
Καρποτρόφος, ὁ ὁ, ἡ, Τοσσυπάας, 

ἐγαριξον, 1423 
Κάρχαρος, ὃ, ἥ, αἴρεσ.. 24 

ἐν ΡΥ δὶ ἑ, ἰταῖες 619. 

9.10 
Καῖσις, ΤΡ {γαῖοι 10, 467. 

ἤγ᾽ Ἴοτου 299 

Κασσα, ἧς πιδγο σχ (ϑομοί. 
τ᾿ πόρνη) ! τῶν 

Κασωρεύω, (ςοτίου 2 
Κασωρὶν» η2 ΠΙΘΤΕΙΓΙΧ (ϑοβοί. 

πόρνη) .1385 
Καταβλώσκῳ, ΡΘίσαιτο, νο- 

Ὠἷο τοῦῷ 
Καταβρόχω: ἀδίοτθθο 55 
Κατοιβατης, 7. 3 ἀείςεπάεπς,. 

Ργδοοορ5... 282., .1370 
Ἐσεηι. καταιβοςις, ἿΝ ἰὰ. 

..91. 497 
κερόδιι, ἱποοπάο 1376 
Καταξοιένω,. σοπίεσο, οϑοάο 

Καταῤῥαγὴν ἡ» ἀϊταρεῖο, ἀϊ4- 
σογδίϊο "256 

Καταῤῥακτὴρ, ὃ, ναϊαἴοτ. τόρ. 

το 880 
Κζωταύκδ νοις ὅ, ἡ, σα άτι5, 
οληΠἀϊαζοσῖτις 784 

᾿Κατηρεφής, ὁ, ἡ, ορεσίας, ἴε- 

ὐπὸ 3 ΦΘο δ Ὲ, 

"Καταυκίνω, εχῇ Ἰῦζο; “ὧν 
ἀλοτον 307 
ΠΕΡ Ν οὐομα ςοπιπτυπῖο, ; 

5339. αἰ ερῖο. τ 
Ἐασακλώθαθθμεη ΤΟΣ 

πθο 
Κατερώπω,. ϑοίαθον,, ΩΣ Ἵ 

“ον 8.1 
Κατήγορος, ὃν, Ῥγομν. βεσοίᾳ. 
ἴον, ῃ..1. ργοάϊεον. (ϑελοὶ. 

᾿Ἵποα, προδότνεν... 58 

ἕως τού4 
Κα ατικμεσιίνω ᾿Μυπιρξϊο πιδ 

ΠΗ . .10523 

Καύνξ, δῖ χαβηξ, ὁ ἴάτιις, 

(απὶς γάραβ) 425. Ἴ41, 

789 
Ἐκχάκῶ. ἤγεριίο, τοίοπο 

8ο 
Κιγχ γ᾽ ω γάτα; εγρθῆς 

ΟἹἿ2 
πωῤδμαι ἀοπαιῖαπι (3). 

᾿ δώρημα) 

Κεκρμηκῶς, γ᾽ ΜΡδρ εν (δεβοῖ. 
οὐ λπρα, οὐποϑαινών) 533 

Καλεοῦμος ω νἱα, ἰδιπιῖία 12. 

458. 1100 
κάρα ἐὸν τοχίεχ, Ραξα- 

ο πῖθη, ε[8 ουὖἱ 89 
Κέλωρ, ὃ, ξἰϊτας (δελοὶ. υἱῶν 
ΠῚ 73: 495. 797. 1374 
Κεροὶς, ἡ) τεῦ 190 
Κενήριον, τὸ, ἀρϑοϑένοι 

370 . 
γέρυρῃβ ἮΝ  ρείας (ϑεβοὶ. 

ϑαλκσσίον. ὄρνξον λαροειδὲρν, 

κῆτος) ἰ τό. 826. 

Κεραὶς, δος, ἡ ἥν ουἷἘ 1317 

Κερασ φίρδν ν» ὁ, ἡ μόρα 
1238. 

8854. 

΄ 

ΐ 



ι 

πρηνεῖς Καὶ τον, [αϊπη ΠΡῸς 

᾿ς 568. 740 
Κερόζαζ: ὁ, Ἰποτοίας (εορσπο- 

᾿ς ΠΊΘη ἌΡΟΠ 19) "208 
Κερκὶςγ ἡ), ΤαάΙῸς. εχίοείς, 

Ρεξζεη ἘΝ Ὁ (Ὁ 
᾿ς ἸΚέςρος, τὸ, ὈἸοἰ5 8.5 ΠῈ18 6ός 
᾿Κευϑμὸ, εἴ κευϑμῶν, ὁ [δἴθ- 

: ὈΓδ. νὸς ἐπὰν ἔ2α. 277. 

Ἂν 1277. 1354 
Κεύϑω, ἱερῸ, δὐίξοπάο 369 
Κυακοόφω, ῥγορν. πιαϊβαΐςο, 

σοπαϊξῖοσ, ἢ. 1, ἱπιραά!ίος 
ἰαξῖο 1386 ν. Ν,οῖδβ. 

Κηκασμὲς, ὃ, ςοπυϊοΐαπι, ορ- 
ΡΙΟΌ Σ᾿ ΠῚ 545. 602. 

Κηλὲς, ἡγ πιαοῦΐα, οἰαά65, ἀΪ- 
ΤὰΘ 165 

.; Κηλως οὐ, 1, κηλντοὶ, τοὶ ρίεν. 
τ φῦ Παραπασία 1387 νἱά. Νίο- 

ἴα5 
Ἰρὰν ὃ ὃς, ἣ, ἴοτε, πατς πγ]- 

τ γα 289..90. θοῦ. 2) 
ΝΥ Ῥοοπᾶ 1120 3) ΠοπΊο 

᾿ξρταῖῖς, ρογηϊοϊοις 675. 

294 
Κηρελκὸε; "δ, (ἡ, ἰαιαϊϊς, δ 

Ῥεγηϊοΐε ΠῚ. ταρ ΘΠ 8 

᾿αυνίλεν ὃ, φεύγ ας, ΠΑ’ οΥ οη, 
"(αμὲς ροπια) 387. 750 

Ἡκινδδορλοο," λό. ἥδι ςαἰ ΠῚ Ρᾶ- 

ος ἔρεῃβ , 954 
'Κίσσα, ἡγ Ρἷςᾷ 1219 
β Κίχρμι, παποίίοοι, οἤξεπάο 

ε- ΜΕ Ὑγκ 702." 1280 

"ἈΚ ίων, ὃ, ἥν, φποϊυπιηα 281. 

71Ὶ 
Κλεὶν; δὲν, ἡ ἧς ἨσπηΕΤα 5, σεῖς: 
ΠΧ 432 

᾿ ἀκλέτανγ τὸ τῆοπϑ (δοἠοί. 

407᾽ 

ω Ρ 

κλιτὺτη οὐκρώρδιο, ἀηοοἷς ακρω- 
τριον) 703 

Κλεψώυμφος 2 ἣ Υἱ ΕΥ̓ αἀα]ίοτα 

᾿ ἧς ι{τ6 
Κλυδῶν, ὄγοτ, ἡ, απ, ΥἹΠΊΟΥ 

τ (ϑεῤοὶ, φήμη, ἑποος μαντικὴ 
πρόῤῥησις.) 921, 

Κλῇῆδος, τὸ, ἴεροςς ἀδοῖῖγα 

ΐ 395 
Κλῆξοςς. δ, δῦ... σἀΠΡῺ5 

ἸΟΟβΒ 2) ἴοτβ. οοηάϊτο 
1144 .3) Ππαριιαούϊαπι 

134.9 
Κλίζος.. τὸ, 0119 (δελοί. 

μέρος» κλίμα ᾿ φἰκκρό' ΖΤήριον, 

ἐξοχή) δοῦ.:.7327 

Κλιχύς. ὕοςγ. ἡ, ἀραιϊαῖζας 

πϊοηΐ5.9. Ῥτοτηφῃιονίτπι 

786. 1578 
Κλόνος, ὁ ὅ, ποία, ἐπε παν, 

ὈΟΙ Πα ππ. 044. 1439 
Κλώμαξ, ἡ, Τσοραϊος (δεῤοὶ. 

τραχὺς τόπος. ἀκρυτήριον) 

Ἰζλῶσις; ἡ, απιεη, ἰεχέαστα, 
-Πἰμπη ἐπῶν, 716 

Κλωψ, ὁν ἕαν, ταρίον. (ϑολοί. 
ἐποοὶ, κλέπτης) Ὅ58. 1302 

Κινεφοᾶος, σα, ον, «Τοπο Ὀγοίας 

᾿ .1433.. 
να δλμροῳ 4 φΆΠΗΪΟ ,. ψίαἷἱὸ 

(ϑολοί., ἡπεα, δλυπᾶμομ, 
ἐπιϑυμῶ) 6οβ 

Κνώδων, ὃ, επί. ἱεουτς 466 
(ϑελοὶ. σπάθη, ν. «τοῦ. 

᾿σεέλεκυς, ἱπροὶ, 1434 
ξίφος.) τοῦ. [424 

Κνωπόμορφος, ὁ, ἡ, τοηῇτγ- 
ἔουπιῖϑ,πηοπῆτο [ας (δεβοῖ. 
Κρώπετα καὶ κνώπεται » καὶ 

᾿κυῶπερ), τοὶ )ηρία τοὶ ἐν τῷ 
᾿ πέδῳ 

- 



ι Α 

ΙΝ ΕΧ. 
πέδῳ κινόμενα, ἤτοι τοὶ χερ- 
σοζία, ὥσπερ τὸ ϑαλοίσσισα 

χνώδαλα λέγετοι όης 

Κόγχος. ὃ, ἡ, σοποῖα 790 
2) ΠοΠΊ τ ΠῚ ;ΠῚ σαρ τς 

ΟΣ 
Ἰζοιτοῦος, αἀ9 ον, Πποξυγπι5 

; ᾿Υδῆοῃ 
Ἰζόκκυξ, γος) ΓΗ͂ συ σα ας 208 

ν ἸΚολοσσοβοίμεων, ἑ, ὁαϊ Παίπα 

ἱπ Ποπούθπι οὶ οί τατ 615 
Ἰζολωὸσ, ὅδ, τὰπιυϊῖας, ἴατ- 

σίαπι (δοὐο!, ἐπα, θόρυβος) 

543 
ἸΚονίςρο, ἡ, φαϊδείῖγα, Ἰοςιις 

ςετίαπιϊηἶθ 867 
ἴω ἐῶ, ὁ, ἴσαττα, παρ ᾶ- 

ἴογ, οπαιγαῖου (δοδοί. 
ῥήτωρ, ἱπροῖ, “λαΐλος) 763. 

1464 
ἸΚορεία, ἡ κῃ νἱγρίπιζαβ. 

71 
Κορσωτὸς, εἴ κροσσωτὸς, ἣν ὃν, 

βπιθτγίδίαθ. ρταείοχίαβ,. 
ε Ὑ]]αἴὰς 291. 1102 
Ἐόώμβοι, τὸ ᾿ Ρύοτα, Ππϑιῖ5 

295 
Κυφοτρύφος, ὁ ὅ, ἡ» οὐ δ Π5 αἰϊ- - 

46πι ΘΠ 6 ΠῚ 419 
ζ ρ»κένω, ἱπιροτσ "2. 
ἘΚρκεπνὸς, ἡ ἢ ὃν; νεΐοχ 17 

ἸΚρανξίον, “τὸ, μαίξα ςούπεᾶ 

' 553 
ἹΚραντὴ, ὁ ὃ. ἄδθης 833 
Ἰκραντης, ὁ5 πιοάοτᾶζοτ, φ- 

Ὀευπδίον “ .208 
ἹΚρᾶς, τὸς, ὁ, νετέεχ, οἂρυΐ 

382. 700. 976 
Κιόῥῃ τοὶ, (8. κροίτον, τὸ 

{τερίτα, ἱπηρεσῖπιπὶ 891 

ΚΚρεανόμος γ' δ. ἤν σατηΐτ ΟΓ 9 

ἹΚρηναῖζον, ων ΟΥ̓ 

Κρησὶς, Ἶδος, ἡ ἢ, (οἰ Π|, ἀννυϊ. 

354 κώμων τὸν ἰητῖηα, Ροϊεπίβ 
ἸΚὅρση;, ἡ, οτΐηΐ5, σαραξ 507.. 

Ἰζρόκη, ἡ, Πέα5. 107. 193. 

ΦΉΣ Ῥγομγ. Ῥυΐο ἢ, 1. 

Κυβιςητὴρ, ὁ, [αἰξαῖον ῥτϑο- 

Κύμβαχος, ὁ, ἡ, 

“υκοϑωο ὃ, ἡ, ΟοἿΪ ξᾶπες 

πιρξϊαπίαγ,. εἴ δὸς 73 

Κ, ρας. ὥτος, ὅς, 40: ςε- 
αἰτοσῖ9 νοσγαῖ 

͵ ν νὰ τούό 

ἸΚρεογραπτος, ὁ, ἡ, 4υἱ ἴπ 
ἔαεῖς 

759 

. ΠΔΓΠΟΠῚ Ἰποϊίαταϑ8 

203. 485 2) αἰϊαπίαίοτ 
ΞΟΒΗ62 

ἹΚρὲξ, κὸς, ἡ ἔγεχ, (απὲς ξὲ- 

πη) 513. 
ὩΘΜΜΗΝΝ, δ, ἡ, σαγηϊποτας. 

᾿ 6όο 
ΚΚρηϑμὸν, ε κρυϑμὸν ὁ, ΟἴταιΠη ὦ 

(ϑεμοὶ, κριϑμοὶς γρ) ὀςρέοις) ἐ 
228 Ἔ 
ποϑν . 

247. 

ἄο 216. 883. 1101 

6ο7 

728. 87 

ΟΥΠΟ, εαἷαδοτο (ϑελοὶ. ἢ 
ἐποοὶ. - ἐξεργαίζομοι, κοσμέω) 

888 
᾿Κωνσὸν,, ὃ, νήπβ, ᾿γάτία. 

369. 1365 
Κτέαρ, τὸς ργορν. Ροεῇϊο, ἢ, 

1. ἀοπυπι 895. 
Ἱτερίζω, (ερε!ῖο. ΤΙ 8 5 
Κύβηλις, ἡ, ἰδουγῖς (ϑελοί, 

᾿πέλεκυς) 1170 

296. 
πόφφρ. 

(ΕΡ5 ἴπ σᾶρυς 



Ἢ -- 

Κύπρον, τὸν Ῥείτα, ΤΌΡΘ5 
(ϑελοὶ. τροχξία πέτρα) 99. 

Κυποες δος, ἡ ἡ) ἱερ ΠΊΘη 332 

Κύπελλον, τὸ, ΦΥΌΡΥ. Ῥοου- 

ἴππ|, ᾿. 1. ορειοα!απι 
ΙΙῸ4 

Κυπόω, (νοχ ἱπυῆπί. ρῥτο. 
κύπτο) δπογίο (δελοί, Ἵμπιὶ 
εὐ, ταροίσσω) 1442 

Κυρέω, ἱποίάο; παποίίςου, 
Ρεταθηΐο. 255 

Κύτος, νε! σκύτος, τὸν ΠΟΥ πη, 
ΡΟ Ι 5, νῖογ. 72 

Ἰκύφελλον, τὸ, ᾿δατίς (ϑελοί, 
ὦτα) 1405. 2) πυθε9 
(ϑεὴο]. νέφος) 1426 

ΚΚωδεία, ἡ, σἀραΐ (ϑεμοί. κε- 
,, ᾿φωλή) ἢ δ 37 
Κώκυμα, τὸ, βεῖα5, εἰα]αξις 

Ἰδιβόέα, ῇεο, ρίοτο, εἴῃϊο 

Κωτίλλω, Ιοααοτ, - βϑισίο, 
ἔαθποσ (ϑοεμοί. ἑμθοὶ, λέγω) 

1466 

Δ. 

Δεβείφυ, Ρτοςαχ ἔππι, ἔτε- 
“πηο(ϑελοί. δά ν. 258 ἠχὼ) 

26ο 
Λαβῴν, (νοχ ἱπαῆε,). αθίοσ- 
ἼΒθ68ο, οὔτθο 705 

᾿Δέβρ, ὁ ὃ, γοῖλα, νἱο πε 

Δοϑηδυμφοι ἡ, Θσσα τα οὐπὶ 
αἰΐχιιο. ςοπου πη θ π5 320 

᾿ς Δαιμίζω, “ἀδοο!ο, ςοΠ] πὶ 
τς δπιρυΐο, 226 
 Δαιμὸ;, ὃς σας ὅ. 191. 

476 

724. 

ΙΝΡΕΧ. 

Δάινος» ὅν ἡ ἰαριᾷάε 5 249. 
"1469. 

Δαιψηρὸν, οἷν ὃνγ (616 γ, νεὶοχ 

245. 531 
Λακίζῳ, ΙἸατοτο, [οἰπάο 

(ϑεμοί. σχίςζων. ΠΡ Ύ ἡ ἢ τ 
Δακτισμα, τὸ, ἰαϊτας, ςαἰοἸἔγᾶ- 

το 8325 
Δαΐληϑρος, ὁ ὃ, ἡ, Ἰοαθαχ, ο΄ αγ-, 

ταϊιι5 1219 
Λαμπαδοχίας ἡ 9 Ιαπιρϑάῃπι 

ο ροίζδεο 1179 
Δαμπερὶς ἢ Ἢ γυΪραε οὐΐα 

(ϑελοὶ, ἐπθα. ἀλώπηξ) 344. 

1393 
Δαμπτηροκλέπτηξ, ὃς ἔα οςα- 

ι ' 846 
Διαρνακοφθόρος, ὃ, ἡ, αυΐ Ρετ- 

πὶοῖθπὶ ἱπ΄ οἶα αβοτὶ 

Δ ασσω, νΐοϊο, Ρεἐοδ ο( δώ ὙΠῸ 
λακχίζω γ ἐπροὶ, καταπατῶ) 

Ὶ 137 
Δατρεὺς, ὃς πιοισεπαυις 

(Οβη ΜΗ Νερεηηῖ) 293 
Δάτρις, ὁ ὃ, ξἈπγ ις 1420 

Δξωρεῖνι οχίγαο, ἀεάϊῆςο 

523 
ἰλώδος », Δ ψνΕΠΘπιθΠίου, 

νἱοϊεπίεσ 475 
Δαφύσσω, ἀεφ]αἴῖο, Ἡ. 1. 14- 
-ἐἶεο Δ21 

Δαφύςιος, ἰαγ (ον; ἐερ! ἴον, 

ΠΕΙΙσαΐοῦ 215 2) μα: 
ἀεφ! τα 791 

Λαχοιίνω, οάἀϊο, ἃἅτο 624 
Δαάω, νἱάθο, ἢ. 1. ἀΐεο 46ο 

ν, ΝΝοίας ποίει. 
Δεβητίζω, ἴῃ Ἰεθεΐεπι σοηϊ- 

ςἷο; Εἰΐχο. οαθο 199 
Ὗ ͵ὔ 

“Δέπας, 



Οἷς ΑἰρδΝ: 

ΕΔ Ἡ ἐθήρα 

., Δέπας, ἐδι, ἜΝ μϑοιμμε 

ἐδφδ θη, “450: ΤΟ48 
Λεπρὸ, οἱ» δὲν αἴροτ, {ξυϑεΓ᾽ 

642 
λέ ὲ ἣν ᾿ἐΟἸ οι αΐαπι, τὸ 
ΠΟ ἘΝ "543 

Δένρθε, εἰς ὃνγ ἰαουῖς, ΡοΟΙ ας. 
59. 2) ἰδέυς (δοβοὶ. δᾶ 
ΠΣ 59 πλατῆα) ὁ “63 
πλῷ ἐῶν ἠρη κὥς 86. τό. 

ἀωλλμ 3.8. 990. 
ΔΉΡΝΝ ὁ ὁ, ἰαρίἀατον ὦ 1897 
Δεχὰ ὅσ, ἡ ἅ» Ῥθεγροσα 185 

᾿ Λήϑδεγορ, ὁ ὁ, οδαἶο 6ῸΟ 241 

| Δήϊον, τὸ, ἔερεϑ 252 
Δῆήξειος ἧς ςαραα ̓ς 1ΟΩ͂ 
ΔΊ ΤηριοΣγ δύ 9.) ΠΥ ΘἾ ΠΟΠῚ 

πάρδὴβ οὐδ. 1391 
Δήταῦχος, ὃ. ἡμβτοῶν ῥοδΙ!- 

" ΟΌϑ (δοποί. ὁ δημόσιος) 
ἱερεύς) νοὶ μοι ποπιοπ.. 

- Ῥεοριίαπι δ δας. ἰἀοογᾷο- 
"εἶς, Πιοεαγοῖμς 60 ΟΘΟῚ 

Διάῷ, ολινααν τ (δολο ΩΝ 
' οι 

Διγνὸν. ὕοῦ» ἡ, ἔπ. ἤῆσο, 

4204 

᾿ Διναγεότην, ὁ ο., τειδιμωκήθιος όμ ὁ ὃ, ναίαίον, [Πν } δ 

1337 
Δινεργὴρ; ὃ, ἡ, ἀμβϑῶ ὅ ἦν ιό 
Λίνον, τὸ, νοϊθ "4915. 

ποπῖθη Ῥτορτ, ρσοπίοπ- 
τοῖς ἴῃ Τίαϊα, Δῖνος 994. 

Διχαΐνω, «ριηραοίβοῖο , ἴοε- 
οαπάο, Θθ6ι. 1408 

Δίπος, τὸς ρίπουφάο “579 
Δίέπτω, ὌΡ Ριαῖο 121, 

ΜῊ ΕΟ 88 
τὸ, Πρὸ. 

(διελοὶ, ἐμοὶ; ξύλον, ἀξίνη, 
δίκελλα) 132..8 

ἐλυρνεύπα;, 

2)- τ οἴδῃδ, νῦ Ἰγέδε Ν 

(05) Ἶ 

᾿αὐρίη: σάν, Ὅᾳ. οὐμδων 
ΡΙΐσεβ. 25. 164. 12423ᾧϑ» 

Δοβὲς, ὃ, δὃ5 δηΐα, ἢ. ̓ς; ΤΕ] ΓΝ 
τῖϑ Τὰ Ὸ6ῸὋ 1401 

Δόιγιος, ἊΝ ὅν Εχἱ τ 1 ς 795 

με ἀκόν γ' ἡ, ὃν, ΒόνΩΝΝ, μ: 

Δοίϑϑιοςς, δὲ ΠῚ ἂν Ἢ ον, Ὑἰτί 

τὴ 8, Ροβτθιπεν 81. ον 

279. 441: 1362. 
Α 

δρυμα 

δίδω ἄν. ταπάειη ΕΝ 

ΤΙΣ 
Δοφὴν, ΠῚ Ἣν» ἰδπηρα5 (δελοί." ᾿ 

πα :) τῶ ϑ 
Δ’ τῶ "ὑπέρ, ΡΌετρε. 
τ ὁ , ΠῚ ἢ 

Δυγοῖῶος, αν, ον," ηἰ σοῦ, ἴ6πε-. 

ὑτοῖας.. 351. 973. 
Δύγος, ὅ, νἱκοχ, νῖτρα (ϑολοί, 
ἐάβδον 13.591. 1247: 

πγανυυῦ τὸν ΟΓΌΟΥ; τἀ πὶ 

ΐ 91} 
δ ρρώβεμραμα ὃ. ἡ, ἰαρὶ ἴος-. 

δὴ ΠΡ Θῃς ἀϑτ 
Δυκοψία, ἡ) στερα οα]απι "ἢ 

1432. 

ὅ:}} ἢὰ ΠΣ 38. 

ὃ, ας 1οπίταπι 

918 ᾿ 
Δύσσο: ἡ, ἐὰϊνιδς 454. 818. 
Δύχοος, ὃ, γορ. '“οουϊας 422 

Δώβης ἡ, Ῥεσσδίαπι 3265. 2). 
εἴαάες, εαπιηαπὶ 656. 

785. τρῦδις 

Μαφέσιω κ᾿ ον, ἴῃ ων 

ἤφυταπι ρσοπιποης (δε. 



ΧΩ ᾿ ΔΛ ἿᾺ 

ΝΥΝ ΕΙΣ π΄“ 
μαξοιιδὴς, ἢ ἢ εἰς μαςῷ, θέσιν 

᾿ ἐξεικασμένη) 534 “Μαιμάω, σὰρῖο, σοἤῖο 520. 
ΠΕΡ 11ΥῚ 

Μακεδνὸς, καὶ, ἐν, Ἰοπρῖιϑ, ἃ]- 
τ ὅμο, ρτοσοσας (διλοί. ἑϑα, 

εὐ φιψηλός) 1273 
δεμιἕρσ οι, εἷς, σορ!ποίηθπη Μ|ὶ- 

 ΠΕΥΌΒ8 1417 
Μαν, σαν. Ῥτο κὴν» [Δ ΠΊ6Π᾿ 

᾿ ΟΤ412 
Μαντευμα,. τὸς ναιοἰηΐπτη 

ΝΗ 429 Μαρααρόω, ἴῃ τδτπηοσ ἔϑης. 
το ἐν δ 

Μαρμοιρῶπις, ἡ, (αχίῆρςα, Ἷῃ 
 ἴβχαπη αἰΐος ἡγαίδης 843 ᾿Μάρπτω, ςαρῖο; Γὰπιο, Ρτε- 

.- Ππιεάοῦ 11. 494. 76ο 
Μάςαξ, δ. ος, πους (ϑδοβο" 

λοΐρυγξ) 687. 
ἐδ 1453 ΜΜαςεύω, γνεὶ ματεύω, Πθβοτο, 

Ρετίξαθον 187. 821. 1102 
Ι 1120 
Μαρὴρ, ἐς ἱπααϊῃίον 1023 
Μαψαῦροι, διέ ὶ. ἰεξχος δ γϑδ 
᾿ (Ρομέτηγ ἀ. 1. αοἰζοξξέσε, 

ἰειο 5, τυεθπεβο) 305 
Μέζεα, ταὶ ρίωγ. τηεπιθτα 

Βεπιία ϊα 62 
διέλαϑθρον, ἀοπιῶς, βε ες κ τΝ 

1100 
Μελλόνυμφος, ὃ, ἧς 4 ίροη- 

4ὰς5 ἔπξασιις ες 174 
ἀεβορικίνεε! Ἡγ ον, (βασι. Ρετξ ΡΑΙ. ἃ μεοίρω) ἃ ἔαλιϊς ἀθῃϊ- 
Ὠϑίι5 430 

(4]- 

9419 

η 
ἱέρμεεῤος, ἐν, ἡ, ςατίοίας, 
Δίάως 

,ὔ Α ΟΜῖζος, τὸ, 

Μεσόδμη 941) ἤν ἜΑΡ. παυὶς 
γβπϑαετίᾳ 751 

Μεσσαβόν, Ὀοπος ΪὨΠρῸ, 810 
ΜΙΡῊ 817 Μετοιάχ μέος, 5). ογς ΠηΘ[τς. 443 2) Βε Πἶσας ΝΜ ΎΛΔΕ “Μετζαλλεύωῳ, αἴᾶοτο, “γαξος 

ι ,. 48. Μετάρσιος; ὃ, ἤν [ΔΒ] πηϊς 26ς 
Μεχάφρενον, τὸ, ἀοτί) ό68Ω. 

1112. 1419 Μετοχλίζω, τηοιθο, ἰγαηϑίο. 
ΤΟ 112.} δον 

Μῆλαρ, «τος. ψοὶ μῆλον, γεὶ 
μεήλατον, τὸς οἷς τοῦ. 

Ὗ ν᾿ 933. 1ο05ὸ ᾿ Μηλιαϑιὸρ, ὁ, ΟἸΪΠ ΠῚ Π80ι:- 
Τὰ τη (δοῤοὶ, πα! σοι ενίον; 

οὐ μανδρη) ἢ ; οό 'ήνη, ἡ, [ὩΠᾶ 306, 482 Μήνεμιο, τὲ, ἴτα τι 
Μήρινϑθος, γ. ἔαπιςα ες 13 Μῆχαρ οἱ μῆχος, τὸ, {0]8- ἔϊαπὶ» τεπη δα απὶ σύ. 

Ἃ Δ άκ0 Μιοκιφόνος, ὁ, ἡν ἱπέεσίδέιον, ἤΠρασῖτς 913 
Μιξόϑηρ, ὃ, ἡ, (δπηΐξοττις, ἢο- : Π1Ὸ εἰ Ὀέμέμῃη) ἤσπὰ] όξο Μιζοπαρθενος, ἥν (ξρηϊνίγρο. δ: ἥν ἢ ὀόο Μισόννμφος, ἦν ΠΌΡΕ ς ἰῃϊπ);. 

ἐν Ὁ 3.5.8... Μιςύλλω, 1η ΠΩ απῆερο. 

ΟἼΔΑ ΕΠ πης σΠοτάα 584 Μνώον, τὲ, πηαίςσιις, Α]σ8 3098 Μογοςόκος, δ, ἡ, ΕΠ οἰἸοτα. Ρατγίῃπ) τοάεῃς 829 Μολοβρὸς, ἐ, ΝΌΓΑΧ, πιεπάϊ- ς9 (ϑελοὶ, “ρτοζἴτης) 75 

Μο- 



᾿ Μολέω εξ μόλω, γεπῖο 2338. 

479. 824. 952. 956. 
1044. 1059. το90. 1236. 

εν 1212, 1370. 1276. 1448 

ΜΜονήκοιτος, εἴ μονοίκητος, ὁγ ἥν 

ἀείετγιας, (οἸ τατῖπις οέρ 

Μονήξης, ὃ, ἡ, (οἸ15, (οἰτεατῖ 

ΡΟΝ Ὁ 75 
Μονόγληνος; ὁ, ἡ, γνποσῦυϊα 

.ὴ͵ Μονόκρηπες», ὁ» ἡ, νπθ σαἷσθο 

ἱπάπιας. ὁ Ἵ210. 
ἹΜονόςολος, ὃ, ἡ», νΠ8 ἙσΌπὶ Πᾶ- 

τς ψῈ ΨΘηΙΕΠ5. όθο 
Φίορμωτὸς, εἴ μυρμωτὸς, ἢγ. ὃν, 

τ ἘἘρΥΥ Ὀ115.. ΤΠ ΠΌΠΊΘΓΑΌ 15, 

γί [ουπηῖοθθ 342 

Μόρος, ὃ, πηογ8 64: 285.438. 

613.96ο. 1ο75 2) ἔδίυπι 
ἊΝ 319 

Μόρῷνος, ὁ, 4011 

ΜΜόσυνον, τὸ, εἰ μόσσυν; ὁ. τὰι- 

τἷς 4332 τρορίζε οΥ̓πιθ8 

(δεἠιοῖ. ἱποο, ναῦς, πύργος 

ζύλινο) ,.1432 

᾿ Μασόφϑαρτος, ὧν ἡγ, 8 Μιυϊϑ. 

ρογάϊτας 8232 νἱά. ΝΝοΐδ5. 

τς Μυδαίνων Βιυπιεξῖο, ἱττῖβοῦ 

: “ὭΣ ΙΟΟϑ 

ΜΜύδρος, ὁ, πιᾶα, ἰΔπιῖπᾶ 
β 272 

Μυϑοπλοίςηνς, ὁν [Δ00}15 Ρἰεπας 

Η 704 
Μύκλος, ὁ, αἀδαϊτες (ϑελοί, 

μνηςρ. ἱμοοὶ, γαμβρός) 771 

“ὙἸἱ ἀϊποῖαϑ (δομο ἐπα. 

λαγνος) 46 

Μυλήφατος, ὃ, ἐν ἃ πλοῖα ἔγα- 

ες ὅπ, εἴ ηυδῇ οεοϊα5 

ἐν, ἀ δὰ .518 
Μύλοε, ὁ, ἰαρῖο; ἰκαπι 233 

ΙΝΦΕΧ. 

838... 

᾿ ἀνέ, : 

᾿Μύνδδε, ὁ, τιυΐας ΄. 1375. 
Μέρμ βαο, {|10, ἐν» 

δ ἘΝ ὐᾷ τῷ 13 ᾿ 982. ι 

Μύρμηξ, ὁ, Ῥεῖγα “ πιατιπ|ᾶ. 
. (ϑελοί. παραϑαλασσία πέ-. 

τρλ ἡ άδῦνι,. 878 
Μύρμος, ὅ, [ογπιῖςα 176 2) 
(ςορυ ας (δοείοί, ἱπραι, πέ- 

τ ρος ϑαλασσίοι) ἢ 8900. 

Μύχαρος, ὁ, οαοβ 373. 
Μυχὸς, ὁ, αηραίας, ἔρεοῦθο. 

ἢπυ9 44. 122. 207. 701. 
.753. 823. 856. 868. 896. 
τος γἹΟοόῶς 1244..1354. 

Μῶλος, ὁ, δεῖ !απὶ, 115. 693 

Μῦμας, τὸ, τηϑο]Δ 1134 
Ὶ . .Ἃ, ε 

Ν. 

Νάκη. ἡ, νϑ Πὰς (8 εἦο]. ἐποα, ὦ 
δεέρμαὴ ᾿ 1210 

Νᾶμα, τὸ, βαπηεπ 451. το46. 
1353- 

Νιαύνος, ὁ, πᾶπι5, ΡὨΠπΊΠΟ 

β 1244, 
Νάπη, ἡ, (αἴας, ἔγ 108 424-Ὸῦ 

όο3. 1Ο17. 1149. 1241. 
1273 2) τυρεβι 1352.ϑ 

Νασμὸς, ὅ, ᾿πη θεῖς ραυΐα 80 ὁ 
2) νπάα: Παυΐιι5 γοό. 730. 

: 996. 1281. 1424 

Ναςὸς, ὁ, Ραπὶβ (ϑελιοὶ. ἄρτος) 
᾿ 4 ό4ο ᾿ 

Ναναρχία: ἡ, ο᾽4{{Π|5 7332} 

Νιηανάτης, ναυβοίτηκ» εἴ ναύτης», 

ὁ, πασῖα, οἰ αἴ Πα 5 21. 900. 
120. 727. 827. 881. 898. 

Ιοὔϑ. 1201 

Ναυκληρία, ἡ, παι ϊρ εἶ 194. 
᾽ν» τ ΝΣ 



ΟΜ ἜΝ Ὁ ΔδΝ 

Ε. ΣῊΝ Ὁ Εἰ Χιου τἱ 
δεήλούενν δή ΠΑ 8}}5 200. Νήλιπος, ὁ 0 ἡ, (ρτο νἠλῤδωδῶ 

᾿ς ὑπό8. ἀπεαϊςεαΐας᾿ 635 
ἘΝ ΠΝ ὃ, ΠΔΌΠΙΠῚ ἢ Ννβερτῆνὶ ὃ, ἡ, νοτὰς 222 

ὁδίου. ἢ 8758. μὰ ἡ 
Νανϑιλόω, πιᾶγα ρεγυϊατῃ ἴᾳ- Νήνεμος, ὁ ὃ. ἢν), ψεπίο ρ]ὲ 

οἷο 67. 1257.145. Ἢ 
ἸΝαυξολέω, πδυϊρῸ 1217 Νηπαυξὸν, ρᾶυ. ἱποοῆδηίετ, 
ἽΝαυτιλοφϑόρος, ὁ, ἡ, παιδὸς ὁ ἤπὸ ἢπθ ᾿ ᾿ 972 

“ὈΣΓΙΙΠΊΡ ΘΠ ὅξο ἘΣ ἢ ἸΠΠΌΤΛΘΥΔ ὈΠΙς 
Ναύτιλος, δ, πυίᾶ 88 : 415. 

᾿Νανφάγος, ὁ Ἃ ἣν πϑυϊθας πο- ὙΡΗΜΡῚ κα Δοίυ. γεσὰ “ἢ 

χίῦθ ᾿ς δος. Νήχομοα, πϑίο 92 

Νάω, (δου, Ἴ, τηδά, ἑνασσοῖ- ΝΙιΦεὶς, ἡ, ΙΧ 876 
μὴν) Παδιίο, ἱποοῖο 500. ΝΝυκτίφοιτος, Ἃ ἡ, Ὠοέξἢ νο- 

“7327. 947. 1026. ἴ048 Ὠΐεπβ, ποξζασπις 225 
Νέωνδῥος, ὁ, ϑἀοἸοίξοης 1345 Νυμφαγωγὸρ, ὁ, ἡγ ἰροπίδπι 
ΝΝειρίτῃς νοὶ νηρίτης, ὃ, (οὔ- ἢ ἀπορης 1025 

οἤπὲ δθηα5 71 3Ἀ8 Νυμφβα, τοὶ, γἽαν, ὑροηία τα, 
, ἢ Νειρὸς, νΟΪ νηρὸρ» οὐ, ὃν, “Δ 15. ΠῸρΕΪδο Ἰλδι. 323..1297. 

Βυπιῖάις. ο΄. 8ο6 νι νἱά. Νοῖ. 
Νεκροπέρνας, ὃ, ολἀΔΌΔΓΙΠ Νυμφευμὼν τὸ, ΦΌΠΗΘΘΙ ΠῚ, 

᾿ς ΝΠ τοῦ ' 276. παρ εδς 935.11236 
ΝΝεκρότογος, ὃ, Τταοϊίοταπι Νύσσα, ἡ, τιδτὰ 15 

Ριδείες . 1390. Νώνυμος, ὁ, ἡ » ΟὈ(οασιῖδ, 'ρηο- 
ΝΝεογνὸε,) δὴ, ταύξηβς Παᾶίιβ. ἴὰβ. ατ26 

᾿ ἥ 503 ἦν ἀκ 

ΝΥεόδμητος, ὃ δ) ἡ; ΕΟ ΘΏ8 Ος61- Ξ, 

ας όὄς 
Νεοσκαφὴς, ὃ) ἡγ ΓΕΘ 5 εἰοί: Ἐφωοβέκχη, ἡ, ποίρίξαπι πιὸ. 

{ὰς 1097 τὰ ἴστεπϑ ΤΕ ΦΝ Σ 
Νέώϑε,. εἴ γέρϑεν, πᾶυ. τηΐγα ,.) Ἐενοκτόνος, ὃς ἤν 4: ἐπούριταπι 

᾿ς {Ὁ ἡ 624. 336 οδθάδ ὈφξαραϊαΣ. 154 
ΟΝέρτεροι, οἵ, ]η7).. τηξευϊ, πιᾶ- ενόομοι, γεοὶρῖο 02 

πδϑ. 445. 65. 834 Ἐιφηφόρος, ὁ, ἧς ΠΡ. 153 
“Νευρὰ, ἡγ ποτά 139. Ξύνοιμος, ὃν ἕταϊοεν 580. 437 
ΝΗέφος, τὸς παθεβ, ΖγΟ,. ταῦ ϊ- 1189 5) ζορ Πδ[8 452 

Ἀι ἘΔΟΣῪ . 360. ἢ. ξύνοωιμος, ἴοτοῦ 468. 

Ἀλλ γοδ. ὁ ΠΩΣ ἐ ῳ ᾿ 1598 

ΡΟ Υ39 Δ νέητεῦ. Σ2ΟΙ Ἐϊνευνέτην» δ ἔργευνοξ, ὁ ὃ, τλᾷ-. 

ΝῊ Ὁ, Ὅινς ΕΧΡΕΥΚ (ϑελοὶ, ἄπει ΠΌΤΝ ἢ ξμγευγνοξ» νχὸσν 62... 

ρὸς ἡδὺς ἐριφοόμενῳ:) 117 ἵ 186. 71 

ΐ : Ἀ τ ΝᾺ Ξννὸές 



ἍῈΕῚ 

“ Ἂ , 

: . 
᾿ Ἷ ᾿ ἣ ι Η 

Ἐυνὲρ» ἡ, ὃν, ΠοτΠη απ. 64. Οκριώῳ, εχδίρεσο 545 
γ254 (Ὁ ν. 64. ν. ΝΙΝοι.) “Ὄλβος, ὅ, ἀϊυϊίας,, 773 

Ἐυρὸν, ὁ, {μῦ 8. σαἸίον τοπίο- 
τἷα5, πδυδουϊα 840 

ἐδν 

Ὄγκέξω; [παρεχθμπι ἔμοῖο 290 
4) ετίρο 1182 

᾿ ἾὈγχέω, νοχ ἱπυίαζα, Ὁϊ5 

οοςυτεῖς 64 εἴ 1049. νὈϊ 

νῖ4. ἸΝοῖαβ ποῆϊτ. πα 

Ὀδοξ, σἄν. πιοχάϊου 544 
Ιοοῦ 

ἥρδυρμα, τὸν Ἰαπηοπίδτίο 977 
᾿᾽Οϑνδες, ἂν, οὐ». ῬΟΤΘΟΤΙΠᾺ5, 

ΘΧΙΟΥΠῸΒ 104. 207. 591. 

“956. 1265. 1370. 1396 

Οἴδμα, τὸ ροίϊαριθ, νπάᾶ 

ἀκα ον 696 
Οἰκερέω, μα ϊΐο, ἴποοῖο 54. 

Οἰκερία, ἡ, οὐτοαϊα ἀοτηὰϑ 
1107 
Ῥετάο 

᾿ Ὁ Α͂ΦΟΆ 
Οὔμῃ, ἡ) απ (δείιοϊ. δὴ) 

τ, 212 
Οἶκος, ἡ» νίᾶ 121. 889 
Οἰνοὶς, ἄδος, ἐς σοΙαπηθα 358 

Οὐνη, ἡ, νπῦι δόο. 

Ὀἰνοξρόπος, ὁ ἡ νίπππι 6ΠΠ-. 

Οἰκοφϑορέω, ἀοπιοβ 

. . , " 

εἶεπ5, ἰπ νἱπὺπι πι8Π5 
δ Ἢ Ἷ 580 

Οἰξρέω, ἀρίτο, Πίπια!ο 818 

2) μαῇημε αρίτοι, {πέπια- 
ἴον 612. ι266 

Οἴξρος, ὁ) 8ΠΊΟΣ ξαντοῦδας 405 

᾿,. Οἰωνόμικτος, ὁ, ἡ. 401 8}1- 

4μοπὶ ἐπίον ἀιι65 ἀείγιαϊι 

, 595 
Οἰωνὸς, ὁ ἡ, γοῖοχ, νοϊμοτις 

ἤ2ῖ 

᾽Ολίζον, δάν. ραγαπΊροῖ, Ραα- 
Ἰα πὶ 627 

Ὃλκοῶος), αγ' οὐγ δἰἰγαξιι5, 
οςοπίγαξαβ 216. 1072 
(ὙὉΙ τγορίςδ δλκοῶον πτερὸν 
νοσαίυγ {μηρμ ραγς ἀγα- Ὁ 
:γΐ, τὸ ἄκρον τῷ οἰρότρα, 
νί! δο μοὶ! αἴζεβ ἐχροπῖ 

ἔολυνθος, ὁ, στο, σις 

1π|Ππηα τ γα 428. 980 ἵ 
“Ὄμκεμος, ὃ) ἡ φορπᾶδτας, ἡ 

ἙοΠίαπραΐπειιβ 14.42.5. 
ὁμοιίμων, ὁνος χ ὁ) ἰταΐοσ, ἡ, 
ίοτοσ 337 

Ὀμβρέω, Ἠυπηεξῖο, ἱγιῖρο ᾿ 

ΓΟ μβριος, δ, ΟΥ» ἘΓΕ δν 

᾿ξφοσποιπθῃ Ἰουΐβ 16ο 2) 
δαποίας, ἀθ πῖνε 876 

"Ομβριμος, 'νεὶ ὄβριμος; ος ἥν τ 

γεμπαπλθη5. ἱπιρείϊμοίας. 
τῇ ὑπ ς ὩΘΟΝ 
Ὁ μευνέτης, ὁγ τηδτῖτας 1199. 
ὋὍ μευνὴὶς, ἰδὸς, ἡ ΧΟΡ, 272 

“Ὅμηρος, ᾿ὁγ ξᾶεοαβ (ὅμηρον . β 
θῆκε, Θχοδεοδ! δ) 422 ᾿ 

Ὁ μοκλήτριροι ΓΝ δε Πςοίᾳ, : 
βοὴ, νΟΧ, ΟἰαΠΊΟΥ 1237 

ὕΟμπνιοςς Οίς ΟΥ̓, ΟΡἱπΊ15, ἴοο- 

τ᾿ ραπάθθ (ϑεΐο!. ἐπεῦ, 
ἐξαίρετος, πλέσιος) 6021. 

᾿ 1264 
Ὄνος δε, ἡ, ἐν, ἱποραβ., “0Π: 

, επιπεπάυς (ϑελοῖ. ἐπεα, 
μεμπτός) ἀρ δ 

Ὀ παίων, ονος9 ὅς ἰοοϊαϑ, Ρε- 

ἀϊπεφαιβ 1518 
Ὀπιπτεύως ἱπέριςοῖο, (ρεςαϊον 

Ἄς ΔῈ ΥΩ 

Ὁ πλὴη, 

. 

΄ 



Ι 
- 

᾿Ὁπλὴ, ἡ, νπριῖδ . 167 
᾿Οργυεοίῳ, ν]πα5. Δἰἰσα ας 6 κ- 

ἴοπάο, {αροπάο ΤΟ77 
᾿Ορειϑαλὴς, ὁ, ἡ, 'π τηοπεῖδας 

νΥΓῈΠς .΄ 1423 
᾿Ορξυῦς, ὁ, π᾿ τποπέῖρτις αε- 
Π φοῆηρ, τηοηξΐσοϊα 

538 
937 

ἴρΡ65. 
“Ὁρκωμοτέω, ΔΌΓΣΟ, 
Ορκώμοτος, ὃ, ἦν ῬεΥ αθπ 

3 Ῥ Ἰαγαΐαξ 707 
“Ὅρμος, ὁ) Ῥονέυβ. 737.1274 
᾿Ορνιϑόποωις, ἡ, (Θπγϊαιιῖς 721 
᾿Ὃ ροϑυν», Ἔχοϊξο 603 
"ΟὉρτυξ, ἱ, Ῥγορν». ςοίατηΐ ξτυξ; ἢ2 βῆέορτ. οσοία 1Χ, 

ἢ. 1. εϊὰς ἱπ{Ὁ]α, 4115 
Οτίγοία. ΑΟΓ1 

Ο ρφνη, ἧς ποχ (δελοίὶ. ἤηθε, 
 γὺξ γγοφώδης) ο΄ 382 

ἼὌξχατος, ὃς ΠοΥταβ (ϑελοί. 
᾿ κῆπόρ}.. ΑΕ ΘΑ 

Ὄςοϑυηκη» ἧς γΥΠᾶ 567 
᾿Οςρακόῳ, ἴεϊα ἄττα οδάποο 

ἡΟςριμτον, τὸ {πὰ  Πππὶ 94 
Ὄτλέω, ζι[ίπεο, ρετίοτο 

ἅ10, 
αἵἴδ-. 

" 

(ω- 

᾿Οτρηρὸρ, αἱ, (Τοπ, η) ὦν; 
ἔι15, σΘΙοΣ 

Οὐδαζος.,, φςῷ, ον, ἰπίδτι 
5ποηροῆ Ῥγο γρίη 40) 40. “ 

608 
ἢπ- 

Διὰ 

Οὐδάςο, «τος, τὸ, [Ὁ] ππ|, 
,Ο ΏΒ5. ὑΐα 

Οὐλαμηφόρος, 

32. 
Οὐλομώνυμος,, ὃ, ἧς Ὁ Ἔχοζγοῖ- 

[ἃ δε] ποπιόη Βα θθπς 
τ ὉΝΕορίο θπιι9) 183 

πὶ 

2 

ΠΙἋΝΘΈ Χ 

ΓΆΡ - 
Ὁ ϑάγης, «, ὁ, σοπαϊαα, Πο- ᾿ 

-Οχὴ, ἡ, οἷς 

᾿Ὀχμεΐζω; ξοΠἤ τί πὶ ἔθος 

ὁγ γι ζασπλϊξοτ Ὁ. 

Ι 
! 

Οὔσας τοὶ, ρίην. απο (ϑεήοί, 
σχοινία) Δ δ γον 

᾿Οφελτρεύωῳ, ᾿ς (δεοϊοί. σορόω, 
. Ζηθ0, καλλύνω) ΨΕΥΓΟῚ] ός 

᾿Οφϑαλμίας, ὃς ὁςα]αξος [48 
᾿Οχέω, νεῇῃο, ροτίο 97 
πάθος ἱπηϊτοι, 
δελοί. 

2) 
ἴεπρο, 

ἡπραὶ, ἕποχ ἐομερ) 

(ϑελο!. ἡποιὶ, 
τροφή) Ὅτ 482 "Οχ ϑηρὸς, οἱ, ον Τα οἵας, ταν. 

ἌΓ ἄοῃς 1030, 1261 
᾿ Οχϑος, ὁ, ἔμπας, σπας, 
Ζ0111ς5, 42.305. 

ος βεῖῖο; (0110 (δοῤοί, ἐμοά, 
κρδιχέν) 0. 41- όως 

Ὄχκος; ὃς Γὰπχαΐις., ἃΥχ 
(δελοί, νῦν σῦργος) 443 

Ὀψήτεκνος οἵ, Ρίαν. μοίξενῖ. 
ἴα 1272 

πο 

Προΐγην ἡ, ἰδεῖς 407 
Τιαγχληρία, ἡ, τεσῖο Πβδενϑάϊ- 

ἰατὶὰ , 592:9893.γωγ4 
Πώγος, ο9. τῦρος 16, 65: 

902. 1287, 1248. πῆ61. 
2) 4]. (ϑεῤοί. παγον, τὸν 
δλα, διοὲ τὸ πεπήχϑοις ἐξ ὥς 

ΤΠ δατος δέος) ἈΝ ΠΡ ΤΩΥ 
Παΐγδρος, ὁ, ῥΠοἷς πιτίηὶ 66- 

ΠῸ5, ΡἤαΡΤαΣ 410 
Πρρδοβρῶν, ὦτος, ὁ, Ῥίιθσος γο- 

14Π5΄. ΒΔ 
τρεεδόβρωτοςς ὃν ἧς ἵπ γουβῃ- 

αἷ9 τς οὐςτρδέις Ετ00 
Παλωίω εἰ πολεύῳ, ἈΠ οῖος 

(δρίο, Π|ο 405. 794 
κ 

Παλη, 
2 



ἊΝ ΒῈ Κ᾿ 

Πόλη, ἡ, ῬάρΏΒ, Ια χα; 
170. 867. τιοό. 1358. 
2) ἰἷξ “1436 

Παλίμπλωτος, ὃ, ἡν ΄υϊ ἴτ6- 

τη) παυΐ απο {ΠΟ ρ ἔτι 
431 

᾿παλιμπόρευτοςς, ὃς ἥν ἤρου ὰ 

ΕΛ 0}. 80. όχ8 
Παλίμπϑέ, οδος, ὁ) ταίγοφτα- 

ἄὰπξ 126. 893 

πκρύραξο ἡ). ΟἿ) 

ἰ.ΠῈ 
ΠΟ ΜΑμΝ ἢ ὃ. ἢ, Ῥεγπίοϊο- 

Δ(ἤπιὰθ Ιός 
Παζομόας αἀφυῖιο, φοίπάεο 

Ἐκ τιῦ38 
παπποκτέμρ, ὁ δ, ἥ,. 801 ἱπίοτ- 

᾿ἔεβον. (32: 1οβ4. 
ἐκλταλήνήαι, ΠΝ εἰγ- 

οσὐπηρίοῖο,. 1162 
᾿Πκολίμφρων, δ, Ὡ τοῦ ἸρΡηςεης,., ) ἁιαρηνκαίλιο μι, τὸ, τ65),) 4 8π| 

πιδηΐθηι ἱπ πιεῖ τηῦ- 

[48 1349 
: Παλινςρόβητος, ὃ, ἡ) δσσαδυῃ- 

45 “1,739 
ἰλυμοο αν, ἡ, τεβαχας, τεμᾶ- 

ταῖῖο ν, 

Παλίξῥοιος, αν Ὁ.) τρῆπιας 380. 

Παλίσσυτοςς ὃς ἐν τείτορνβάτις 

πΖαδθι 
Πάλλω,. ῖν ἀρῖίο 550. 

ἢ 686 
Πάλμυς, ὃ, τὰ χ (ϑελοῖ, βοιθι- ᾿ 

λεύς) (ὧ Ιου). 

Πάλος. ὃ, ἴοτβ 1154. 1267 
Παμμήςωρ, ὃ, ἡ, ΟΠΊΠΙ ΠῚ 6 Χ- 

ςορίταἴογ,, δαβεσηδῖοι, 
ααξ (ε» ταγ]α ἰεξίϊομθ) 
σοι μήτωρ, ἣν, πιδίοσ. σοτη- 

ΤΠῸΠ|8 490 
Παμμιγὴςς ὃς ὧν ὁ ςοπίαϊ5,.6 Χ 

' οπηΠἶ θ.15 ταϊχίι5 ὃ: 
Παμφαλόδωοε. αἰτοπί εις. οἿΓ- 

σαπιίρ᾽ οἷο πον τ 
ΤΙανδοκεὺν, ἐς ΟΠἼΠ 63 οὖρα ρθε 

ἀΔΙέχ δι σὸν τ ὃν; ἘΣ ἵπῸ8 
1057 

πκοξῥδλίως ὅ, ἡ. π᾿ ΟΠΊΠ 88 

᾿ ἔοιπηᾶς ἴς τγδη; πηαίδη 
129: 

75). 

᾿ αυΐἷς απιρίεδίταν ςΞ 1ι3΄ 
τιρικιολίῤω (146 ἱπάποο 

1094. 1280. ϑουθι(ατ εξ 
παρβακολίζω,,, ΓΊΟΘΑ 

Παρκέτιος, δ ἦ» «υϊ τη οααῇα 

- οἰ «ἶ μότ:. 
“Παροίκτιον, ὃ, ἡ, δά {πὰς 16- 

(ΕΠ 8 ΝῊ ..,243. 7.8 
πιαρασπελούφο, ἱπιοὐρογεὶπ ἄυπςο ᾿ 

4537 
απ φρϑενοκτόνος, ὅ, ἡ, Υἱγοῖπις. 

ἰητοσξβξεϊοσ 22 (ὦ εἰϊες-. 
ῬΟΜΡΩΝ. ὦ, εὐϊο; ' 

Παρϑενῶν, ὥνος; ὦ, ἀν τσ; 

ΘΥπϑεοθιπΣ 349 
Παρώϑω, (ΟΠίοΠΊΠΟ, τοι ςῖο. 

ἣν . 1262 

'Παρωτὶς; ἴδος, ἡ, δυτῖς, ἰοοτς 
εἶγοα διγες᾽ 1402 

Πατρομήσωρ, ἡ, δ 18 Ραΐεσπα 

502 
“ΕΝ σἄν. Ῥα,]α αι, Ρᾶ- 

ΓΌΠΊΡΟΥ 1429 
ΠπΠαφλάῷ, ἔδγιεο, “ δείιιο 

᾿ : ἀρυνλν ΑΒΘΗ͂Ν 
Παὸρ ἑ, ζορπιαία8 4τό 

Ποίω, δεηαῖγο, δοεῖρίο, ον - 
τος. (ρεγῇ. ρα. πέπαμοι), 

Ἢ 354:.457' 1138 
Πελαρε 



ΝΡ Αι: ΝΣ 
ὧν Υ͂ 

Πελαργοχ,ραές ὁ, υὶ οῇ πολ Πηλοποιέω; σοοποίΠΙ γτοᾶδο. 

ταῖς οἰοδάατι), αἰθας : 473 
- (ϑελοί, λενκόχροοι,, ἱπεᾶ, Τῆμα, τὸ, οἸδά65. σα] απ 5 

λευκόσωμοι) δ 256. 250. 305. 611. 762. 
Πελειοὶ, Κὑς 103 οἵ πελδιοὶς, εἶδος, 787. 812. 1215. 1280. 

ἧ, σοἸ πη 131 οὐ Ὑ4 0 
Πέλλη, ἡ, πιυϊξῖτα, οαἰπι5, Πημονῆς ηγ) Οἰα468.. ΠΑ] 5 

{τὰ} ; 709 Ἄμλω : 
Πέμπελος, ὁ, ἡ, ναίες. 682. Πήνη ἡ, ἤαπιοη (ϑελοΐ. 

το ο δ δτροικτος, νῆμα) 143 
Πέμφιξ, κος: ΠῚ πεμφὶς; δος. Πισοένω, ἴαίϊο, Ρἰπραείαοϊο ν΄: 

γἷ, ἀπίπια. νπῖῦτα (δ οἠοὶ. ᾿π  γο10) 
ι ψυχή) ᾿ 686. ττοό΄ πῖκε, τὸ, “Ῥίπραοάο (ϑεβοί. 
Πεϑεροφϑόρος, ὁ ὃ, ἢ) ρφεεσυπὶ Ζπραὶ, τὲ λυταρον) 1ούο 

Ῥετάθπϑ - τόϊ Πιϑηκόμορῷος, ὃ, ἥν ἤπι1ο {- 

Πεντάγαμεβρος, ὃς ἥν, φυϊπαιθ πη ΐ!ς ΤτΤοοο 

νἶγο8 ἐπ θθθηΒ.. 146 πιϑέω, οδίδαπον, Ρᾶγθο 236, 
Πεντάλεκτροεγ, ἡν ἀυϊηααΐε5 735 

πυρί. ἢ [143 ΄ Πινώδης; ὃ, ἡ, Τα πα! 1 4πῈὸ 975 
Περιπτύσσως ΔπΊΡ] εξῖον τι 325 Πιυπτῶς ὅος, ἡ, Ῥίρο (αιμίοφαϊα 
Περίῤῥυτος, ὧς, ἡ εἰγοππιῆπις φιαρήηα), ᾿ 476 

, 210 Τιλαγκτὸες ἡ ὃν: εὐ αΠάι15, 

ἡμεπυδῶ; Ῥιὐϊίο; νρτού8ϑ νᾶρυς ΘΥΣ. ἼΟΩδ᾽, 
᾿Περιτρίβω, νπαῖψας ςοπίαπάο, Πλαΐνης, ἡτος) ὃ, 126. 025 εἴ 

ζςοηΐεσο. ο΄ 7900 πλανήτης, ὁ, ΕΥΤΟ; ΕΥΓΔΙΘῸ5 
Τερχνὸς, ἡ, ὃν, ΤῖσοΙ “560 538. ΙΟ19. 1239 
Πέῤῥα, ἥς. ἴο! (Κ]αοότην σις Πλανῆτις, δος, ἦν ΘἸΤΟΠΘΆ, οΓ- 

ὑμεία τὸν Ρενβεα) τσ 8 998 
1453. Πλοξ, ῥγοργ. ἰάθ}8, σρηοὶ 

ἐρδννς τὸν τ ]α, πϑαῖϊς ΖΖιμεορίν. βέγρθενο οϑπι- 
τ 884. ρα5, δτυῦπι, τοῦ 08. 

᾿ Πετρέω, ἴη Ἱαρίάοτα ἐταπβῖα- πδό4. 648. 870. τοβό. 
ἴο ΘΝ ὑδ "194. 1341. 1406 

πεύκη. ἧς Ρἴπυς, Δὸς 755. Πλαςὸς, ἡ, ὃν, ΠΟΘΕΝ 4332. 
ΓΙ1Ο 2) ΠΑΛ5 32, 00 ς δ18 

Πεφνοῖίορς α οὐ, ΠΕςΒ ἀΐσπις Πλοτη, ἡ, Ῥ’ΌρΥ. τα ΠΊ115.. ἢ. ], 
ΕΝ: ἘᾺΝ ΚΑ Ῥεάαιη Ρϑίζογαϊ!ς. 96 

ΠΠηγὸς, ἣν ὃν, Πάπας, αἶδας. Πλοΐτις, ἡ) ΥΧΟΥΙ͂ (ϑελο!. γυνή. 

ἐγ τι Ν᾽ 536 ἐ ἵηθα. νύμφη; γοιμετή) 521. ἐπ 

᾿Πηδὸς, ὃς ταπηὰς. 1416 ϊ ἐΡΑΣ γε 8 ΣΟ τς 
Πήληξ, ὁ, σαἰεα 711 

ΚΝ 3 ᾿Π Πλριῶν, 



Πλειὸν, ὥνον, ὁ, Δῃπι5 (δεΠ0]; 
ἐνιαυτός. Ἱπροὶ, ̓ χεόνοῦὴ 201. 

: 1039 
Πλεκτονοφόλος, ὅ, ἡ, οσὐπὶ Οἵ-’ 

Πϑίποης5. ἃς. οἰποϊππὶς 
Ἐπ τς .330 

Πλευροὶς ἡ, εἴ πλευρὸν, τὸ, [ἰ6- 

ΤΟΨΗ 556. 780. 795 
Πλημμυρὶρ; Δδο,  υο πΊ8- 

ΤΙΝ 100 
Ἃ Τλόκος, ὁ ο: ζΟΙΠᾶ 2336 2) ΠΟ- 

ΧᾺ5, 7. 6. ΔΓΓῸΚ ΟΙΓ5 
Πλωτης» ὁ. ψεξοτ, παυία ἢ 

.734 
ς Πλωτὰ ἢ Ὁ) ὃνᾳ, παυϊο Ὁ 9 

889 
βωμοὶ ὅ, ἡ, ἐρψείσς 166 

ω Ποδηγετέω 15 εἴ ποδηγέω οῦς 

ἄτπςο, ἐχρ!ίςο, "Πα το 
, Ποδηγέτης, ὁ ὅν ἀπὰκ 220. 385 

Ποδωτὸς, ἡ ἣν ὃν, Ροάδξας (ἀε 

υδ]1ς ΚΣ ΙΟἹ6 
Ποιμανδρίοι, ἡ ἤ9 νὰ 5 [βογ1Π1, αὦ 

(Δ ηρ αἰποπὶ νἱ δ ίπηαε ἐχεῖ- 
Ρἰοπάππι 2326 

Ποιφύσσω.. νεΠοπιεπίεσ ἰηῆο 
(ϑεμοί. φυσάω) 

Πολιρῥοιιςὃςς δ ὃ, ἡ, ΥΥΌΙ εχῖο- 

{μ5. οχ ἀἰΐίᾳ ἰοξἑοτιο πο- 
λύῤῥοιςος, ὃγ ἡ, Δάπηοά πὶ 

οχί οὔτις 210 
᾿Πολύγλωσσος, δ, ἢ» πα ἐἰῖπ- 

Θαϊδ, 6 πιαὶ 5. παιϊοηὶ- 
τς ΞΟπηροί τις ὙΑΥΥ 

᾿Πολυδέγμων, ὃ, ἡγ νβὶάθ (Ά- 
Ρᾶχ ᾿ ᾿700 

ἸΠολύῤῥηνοςν, ἐγ, ἡ, ῬΘΟΟΙΟΙῈΒ 
(ϑεϊἠοὶ. πολύσιρνος,) πολυ- 

ϑρέμμων), 1241 

ΤΙολύςεχος, ὃς ἡ. τι] Π 415 

᾿ β ΑἸΆΑ 

ι08. 

δ τ σον »"ο 

ὌΓΕΥΧ. ΠΕΣ ὰ 

προς οἷ, Ῥίην. Ὀϊ 943 
Πορεύω, ἀεάποθ τα π04 
Πόριε, ἡ9 184. 496. 1298 εἴ; 

στόρτι;» {055 ᾿ ἱπποποὰ 102. 

ὡς 857 
Πορκεὺς, ὁ ὅ, οἰῶ 237. νδοῦὶ ἢ 

1217. 2) γ'δμολε 71. 
Πόρκος, ὃς ἀρότ, αηῖ πιᾶὶ πηατῖ- 
τ) δὰ Παπυθίυπ 74 

Πόσις, ιοτ9 ὁ; τηλυτ8 118, 
ες 808. 1054. 111 ἢ 

Πότμος, ὁ, ΤΟΣ 8 276. 285 ἢ 

Ιοῦο 2} ἰοιππις .430 ἧ 
Ποτὸν, τὸ, εἴ Ρίαν. ποτοὶ, τοὶ 

δ 4ηπ8, βυσίαθ 149. 1.89. 
9.428. ὑ578.ν γ8 51. “23:1. ὃν 
1ΟΟϑ. ΙΟ12. 10232.1130. 

1240. 1275. 1343.1353., 
1364. 2) Ροίῃβ, Ροῖίο 

489. 6ότ 
Πρώκτις, κἡξφ πτίὰς 1045 αἀ 
μετ ἰοσηη, οἱά. ποι. Οαπ- 

ἐ ΖΟΥΕ ἡ ᾶὅ δὲ 

Πρμνον, τὸρ ϑυωμαν, «υάοκις 
11: 

Ιοσῦ. 

᾿, Γ 

Ῥς»ἤ 

Πρεσβεὺς, ὁ ὅς ἰεσαία8. 

Πρέσβιςος Ὁ ἢ) ον) ῬΓΟΡΥ γνεΐεσ- 

τῖπηαϑ, ἢν, 1. {Ἐπηπιὰς. 
ΡΥΐπηας, Ργδθοραα 5. 1.439 

Πρεσβιόω, φΡταεΐετο, Ρίυγίβ 
᾿ξεῖο 1:2ός 

Πρέσβυν, νος.) ἦγ 8ΠῈ5, νεδίι 8 

, 331 
Πρευμενὴν, ἐς ἥν ἔαπεης; ΡῬΓο- 
ΡΙ5 536, ΄Ιοδ 5 

Πρηνίσσω; Ρτδθοῖριίο ᾿ τοοδ’ 

Πρηφῆὴρ, ὅν ξιϊπηεπ, ταγθο,. 
γεπίας να πθπιεῆβ. 27. 

463. 861. ΄ΙοΙ8 

Τιρηὸν 
1" 



ἌΝ : ' ἧς ἦ , ; 

᾿ το ΎΝ Ἶ ΎΧΨ{0 ΙΝ δ 0 Ν, 1 

Τῤηδν, ὥνος, ὃ, οδοχπΊΕΠ, Προστρέπκιοςν ὁ ἡ. διαοΌ]ατῖς 
ΘΗΝ τῆνον ἐξοχή) 769. "974 

τού Πρων, ὦνος, ὁ, ΠΙ0Π8, (ΟΪ ὶς 
Ἤρβλιμα, τὸ; ΟΌΘΧ, 'Ῥτο- 

, Ῥαρπαουϊαπη 5201. 685. 
᾿ 1418 

᾿ Προβλῆς, τος, Γ ἡ, ΡΓΟΠΊΪ- 

ΠΟῊ8 ἰῷ, 

Π ρογεννήτδιβοί 5" ᾽ ἢ 9 Βοπἰ εχ 

(ϑεμιοί. μήτηρ, ΕῚ ἡ πρόγονος) 

.. 183 
Ἡ ροδοιμεουένω, 1π᾿ ἀπίδοδίϊιπι 

τηθίθο 276 
Προκήδομεξοι, ῬγοΟστΟ, ἔΠΘΟΥ 

1473. 
Τρόμαντις, ἐος5) ὃς 9 [αι ἀϊοας 

202. 1456 
ΟΠΡρόμος, ὁ, ἄπχ, ρτίποορβ 

᾿ 599. 644. 785. 802. 
τς 1212. 1294. 1443 

Πρόπας, «ἴα, ον9 ΟΠΊΠΪ8 655 

Πρόρῥιζος, ὃς ἡ, οὐπη ταάϊοο 
δος 214 

Προσκαταξαίνω, Οἴου] 4Π40 δἴ- 
ἴοτο. δοίϊίος ᾿σεῖτο (δολοί. 
ἡηοοὶ, διερεϑίζω) 173 

᾿ Προσμοσσομέοοι, τἶῖσο ς 1Ο29 
Προσμασσω, ᾿πιρτῖπο, ἱπῆρῸ, 

ἱπέοσο. (ϑοϊοί. ἐπεαὶ. ἐντυ- 
πόω) δον . 7283 

Τρόσποιος, ὃς ἧς ΓΟΟΘΠ9. 2ο0- 

ΝῸ5 211 

ἠδ ὍΝ αἴαπάο 
β 684 
᾿ς Ἑροσσοκίρω . Ιδσοσος (οπάο 

(δελοὶ. διασχίζω) 90 Ὁ. 

ΝΝοτᾶς ποβγ. 

δ ̓̓ Προσσαργανόω, (αἕτ. ταδεάς, 

γανέω) γἱποῖο (ϑελοίξ συμ 
πλέκω) 748 

(ϑεἰοὶ. ἐπεί, αἰ κρωρρίο) 903. 
[2 37 

Πρωταχ μια, τοὶ, υἷμγ, ῥυῖτηϊ. 
[186 ᾿ρταθάδε 469 

Πρωτόλριον,, 7) Εἴ πρωτόλειοε, 
τοὶ, ῬΥΪπΊα ἱρο!α 298. 

ΠΤ Ὁ 

Πρωτόμιοϑος, ὁ, ἡ, φαΐ Ρτϊ πὰς 

᾿πηθγοράς τ Πὲς Τ 784 
Πρωτόσφακτον; ὁ ἅ, ἴπ 410 

Ρεΐππα, Πέ πιαξγδεῖο 329. 
Πεέλας, ἑ, ἌΡΕΟΣ (ϑελοὶ, κο- 

προς. 1 ἑποαί. χοῖρος) 833 

Πτέρνω, ἡ, σ6ἸΧ δοὺ 2). ΣΥῸΣ. 
ταῦ τχ, 1ΠΗπηα πη 442 

Ἡτερὸν; τὸ, αἷα 17. 261. 300. 

715. 1119 2) ΡβῃπΠᾶ, 
ἰλαύδὰβ9 1Ο5᾽ 3) Ζζορ. 
ΔΥΔΙΓΙΠῚ 1072 4) οἵὰ 
Θχίγοπιᾶ τορος (ϑελο], 
τοὶ ἔσχατοι). .12906 

Ἤτερόω, αἰᾶς αἀάο, δ᾽ δ1ι τῇ 
τεϑο ΡΣ ΜῊ β΄ (6 Ὁ} 

Πτέρυξ, ἡ, Ρ'ππα πιὰ δ 
ΠΙτερύσφορεομ,., γο]ο ’ ΤΙο6 
Πτέρωμιοι», τὸ, ἴαίαπη, (ϑοΊτία 

(δοίο!. ἑποοι. βέλο) ξό 
Πτερωτὸς, ἡ, ὃν». αἰαῖ, ΣΤᾺ, 

7 

Πτηνὸρ, ἡ ὃν, Θαἰθυ, νϑῖοχ, ἀ]α- 
15 5.148, 522 

Πτήσσω, τίτηοο, (δολοί. ἑγοοὶ, 
Φοβϑ μεσ) 280 

Πτίλον, τὸ, αἰ 25 
Πτόρϑος, δ, ΥΌΡΥ. ταπητις, 

Ζγον. Π|ῖὰ 5, νης ε ροῖε- 
ἐτερ 965. 1997 
 Πευχὴ, ἡ, πτοπεϊπὶ κεραίας. 

όιϊς 
4 Πτώξ, 



ἜΖΗ ἄν νς τ γ - ΐ : 
ἫΝ ἔ ἐπον α5.᾽ δ Ὁ. τὸ ΣΝ 

λ ἘΞ ας - Ζ 
΄Ψ τ “ Α ᾿ Ἂ “ν 

Ἢ Ἡτζώξ, ωκὸς, ὅδ, {ἰπιίάις Ῥιπὴ, ἡ, Ια 204. ογο ’ Ἕ (ϑο οὶ, ἑμοοὶ, διιλό) 944. Ῥιφὴ, ἡ, ἰαδζαβ. 714. 1256 
Πύγαργος, ὅ, εἰπιῖάαις (δομο. 4) πιεπάαςῖα π᾿ δε πὶ. 

δειλὸς, οἐσχρές) ΗΝ ΟΣ αἶα. 38 ξ: 235 
Ν Πνργοσκοΐφος, ὃς 5. [υττίατη Ῥοὴ; ἡ, νη δ, να. Π), βΒυπιεη 

᾿δαεγίου. 469 ᾿᾿το20. 1053. 1083 εἰ ῥέος, 
Πυρίπνοος, πνὰς, ἐν, ἰρηϊασίπθθ ὁ, ἰάρη; ΜΕ ΣΝ 

ἢ ἘΣ 1214 Ῥοιβδέω, Πυάεο, {{ 60 
Πυρίφλεκτον, ὁ, ἡ, ἴρποὰς - εχεῖεο Στ ΡΆΆν; 

218 Ῥοιφζίω, ργδεοίρῖξο, σὰπὶ {τὶ - 
Ἶ Πύρνος, ὁ, Ρϑηΐς (ϑελοὶ, ἱπεά, ἄοτα οἰηϊέζο, εἰΐοῖο (ϑολοὶ.., ᾿ 
ες ἄρτος, τροφή) 482.63920 ὀἱπρα, ἡχέομοι) 1325. 1426, ; 

᾿ ι ος Ῥύχοςς ὁς {τερίία9, βέλους. 
ἣ “ Ῥι Ἴ 3 4092. 69ό. 742 

οὐδ , Ῥῦμα, τὸ, Ῥγοραρ παςα πὸ 
Ρ «βδηφόρος, Εἰς Νὰ νἱγρίξεν (ϑελοί. ἱποοὶ. φύλαγμοι 507 Ἢ 

' , ὩΣ τὰ 1140 ᾿Ρύςαγμα, τὸ, ταρία5, ταρο Ὁ 
τος φ)ραβὸς, υἱ, δι, ἱποῦσγαας, ἴῃ- ἔ 1οβ9 

ἴοῦταθ ..928, 562, 917. ΄- ᾧ 
ἶ “Ῥραβόω, σα. 565 ; .» ΄ 

Ι “Ῥαις ἡρίοςς δι, ον.“ ΨΑΓΔΠ 5 δός "Ὶ δ ἤν ις : ' ᾿ ὖ την ῬῬαίω, Ρεξάο 161. 232. 308 - Σαϑρὸν, δ ὃν, ρυϊτῖς, ἀε  Πς, ᾿ Ϊ , Ῥακτὸς;ς ἡ, ὁν, αἴρετ 92 0 ἔαρ Ὁ ᾿ 398 Ῥαάμφος, τὸς, τοϊγαμι. 508 ᾿Σρένως Ὀ]απάϊον ᾿ ἜΣΣΩ 3 Ῥαφὴ, ἥ9 (ἀτατα, ΓΟΙΠΡΆΡΟΞΚ. Σ αλοέμιβης ἡ, οἴ απ (δεῤοί. ἱ 
[1102 “ ϑύρα. ἐποοὶ,  λιμή) -ο8 

Ῥαχία, ἐγ οτορίἀο [τοις Σάλπιργξ, ἡ ταδὶ ςῖπα (οορπο- 
Ροί οί, {τορος 279 γη41; ζηπενη 6) 915. οϑό ὁ 

Ῥθθος, τὸς σουρὰς (δεῆολ Σαρόω, ἰαξῖο (δελοί,. ἡποὰ, . 
σῶμα, πρόσωπον, ἱποοὶ. μέλος κλυδωνίζω) [ 389 173. 862 2) ἔαοϊες 1137 Σέβαε, τὸ, αἰοτῖα 1126. 

ῬΆϑρον, τὸ, Ππιυΐος, Ππεπίσπι Σέλαςς τὸς ἴὰκ, ἴὩΡΔΓ ΤΟΘΙ. 
439. 699. 718. 768.8388... Οτ᾿΄ 1428 911. 982. 1035. ΤΟ41. ιΣέλμα, τὸ, παιῖΐβ. ταῖίβ᾽ 

ς 185. 1240. 1280 - (ϑελο!. ἑπειῖ. σκάφη) 1217 
ἡ Ῥηΐμὶν, ἡ, τα. 195. 412. Σηκὲς, ὁ, ἰεπιρί τη 871:9527.} 5 
Ῥητρα, ἡ, σξοπαι{ππη, ἐοσαπι, δεν, 
κοι το 0470. 1087 Σῆμα, τὸ, Πρτίαπι 641. 2). 

Ῥητρεύῳ, ἀἶΐοο, Ιοαᾶος τήθο ἐοπιρίαπι 719. 3) ἴερα!-- 
Ῥίγιςορ, ηγ. ον» [ρεγὶ, τοτυϊδῖ-  Ἴἤταπι, ᾿ πιοπτιιπιοπέμπι 

ἱΠππιυς 204 ᾿ .730. 1063 

Σήραγξ, “ἢ 



Σήραιγξ:. ἡ, ἰδέας 

Σ γυμνον, τὲ, αἰιΐ σίγυμνο:, δ, 

νε πα Ὁ] ΠῚ 
Σέμφλος; ααΐ σίφλοςς ἡ πτάσα- 

ἐγίδοιο!. χαρᾶι δεχμαιφίνὴ 

: 134 
᾿ἸΦᾺ σὶνις, οἴ σίντης, ὁ; Πο- 
χὰ 5 (δείοί. ἡποοὶ, βλαπτι- 
κές.) 

Σισυρνοδύτης, ὅς ντΠἰ νο τὰ. 

{ ἡπιοϊ μι 634 
Σισυφεὺς, ὁ, ἱπ4 ! ΠοΥ, σα σὰ-᾿ 
δρν τ δοίοί, σοφὸς σἱριϑιμη- 

. δοποί. ἱποοὶ. ζητητής) 

οϑο. 
Σεφνεὺς, ὃς δὰ (ϑεΠοί. ἐποα. 
᾿ορίσπαύλαἶ) ἽΖ21 

Σκαπρινεὺς, ὃς [οἵου (οορηο- 
γμθη; Γἰογομἰ 15) 

Σ καρθμὸςς ὁς πηοία5; ἰδξζαίίο 
Χϑδελοί. κίνησις) ΤΟΙ 

ο΄ Σ κοΐφον,, τὸν Πα ΘΙ ΠῚ 7245. 
τ φβ 2ιϑοσ,. 2). ᾿ἴσ9.. {{8ξ, 

«ὁδεὐοί. ροτγίαμϑ, οὗ γοεηποὶ]- 
ΓΤαΐς πῃ). 664 

Σ κεϑιρὸςς σὲ ὃν, αοζυγαίαϑ 270 
ΣΣκέπεμιξνονν πὸς (δουντῖα ΤῸ 5 
Σ χέπριο, τὸν [6 ΠΊΘΠ, νίωτρα- 

τὰς φυοάας Ζγορ. ἀρ [π{8 
: Ἰδίίοπο οἵ ἰοςο, ροτχία ν, 
τον ἀπίι]4.0. ρτοπιοπίο- 
Ὁ δέος". χ26. 768..793 

Σκηπταχία, ἥν ΤΟΝ ΓΕΡΉΠΙΠῚ- 
ΙΙ 

Σκχηπτὸς, ὃς Ταϊπιεπ. 137 
Σκύλαξ, ὁ, ἧς οὐηΐθ 218. 

ΙοδΔῖ. 2) οσδἴθξμις, ἡ. 6. 
δ ϊυθνόη η63, φῦτ 

Σκύμνοε, ὁ, Θάΐα!5. 208. 
221... 461ι 502: «1120. 

1233. ἴπ ἰηἴ5. Ομ ΠΣ 5 
᾿ 

122 , 

55ὅ. 

286. 539 

6552. 

ἍΜ Ε ΣΧ 
Ιοςῖ5 Σγορίδο ἂς ῥτοὶς εἴ 
ΠΠ15 νἱατραίαν 

-Σ κύτος, τὸ, νίεν (({15) Υ 2.Ζ.Κ 
ΟΠ] Ὸς 1216 

Σμήριγὗ, ὃ, ἥν ἴα θα (ϑεμοί. 

᾿ ϑείξ) 37 
πρδῥυ: Ἔχίεγρο 876 
Σρείνϑος, ὅν ΠλᾺ9 (ϑοῤ οὶ. ἐπιοά,, 

μὺς ὺς) τας 1 2οὅ 

Σμώδιγξ, ἡ ἥ) ὙΠ (δείοὶ, 27..- 

εοἰ, πλιαγή). , 783 

Σ ποΐϑη. ἡ» ΓΟΠΊΈΒ' 232. 
Συπήλυγξ, ἧς ἐςοραΪα5 (ϑεμοί. 

ἐποοὶ. πέτροι) 46 
Σπιλοὶς, ἡ) ἰξορα 89 - ρτοὸ- 

πιοπίοχζίαμῃ (ϑελοὶ. 1ποι, 
ν πέτρα, οἰκρωτήριο) 6ἙΙΟΘῚ 

Σ:πίλος, ὃς ἰξορῃ!ας 374 2) 
ἡ. ἱπίμ]α. (ϑεμοί. 
νῆσος) 

ἐπροὶ, 

εἰηϊς 483 
᾿Σποδόῳ, ἴσπε ᾿φοπῖθατο ἀγθὶ 
Σ τοίζως {Π|10 2301 
Σταϑ μοὶ, τοὶ, Ῥίηγ, Τταϊῖο, (1α- 

θαϊμτη 20ο. 1271 
Σταϑμὸςς, ὃς, Ῥοπάμσς, ἰὈτὰ 

Ὑὐ ἢ ΓΝ 
Σ τεγανόμος, ὃ, ἣν ῬΥΌΡΥ. ἴρ- 

ἔξαπι νού8Π5. 2. εἰ: [πχὶ- 
᾿ χιοίαϑ ΙΟΟ 5. 

Σ τέγη, ἧς, ἄοπιαβ, (εῶαπι.: 
ἡδοῖ" 261. 680. 1162. 
1469 2) ἀπίεαη 1280 

Σ τέγος, τὸς ὙδρῸΪ γα π,, [ο- 

σα σοηίεξζιθ. . 198 
Στέλγισμα, νΕὶ ςλέγγισμο; τὸ, 

βεϊρυπεπίαπι .874 
Σ τέμφυλον, τὸν σοσίεχ γᾷ 

Στ ένωγμαγ τὸς οἵ ςεναγμὸς, ἐς 
ἐπ δηῖας .“ 2.18..3}77 

Ἀ 5 

188 
Σπλήδὸος, δι (4. 41. σποδὸν) 

Στερ. 

ΟΝ 



ἘΝ. ΒΒ ΕἾΧΙ. ΄ 

Στεργοξύνευνος, ὁ, ὃ, σοποῦδι-. Στρωφοίομαιι, γετίοτ,, ξοπΊπιο- 

ἐπὶ ἀρροίξτιθ 935 “τοῦ 5 ς - 1378 
Σ τέργω, ΔΠῚΟ [10 2) ἴπ5- Στυγέῳω, οὐδ οὐδὲ 
᾿{ἶπ6ο, [οΐετο (δελοί. ἡγιϑυὶ, 
ὑπομένω) ἼΣ25 

Σ τερφόπεπλος, ὃς ἡ, σοτίθοθο 
Ῥερῖίο ἱπάϑεας 

᾿(δελοὶ, ἐποοὶ. λεοντή) 1347 
Συτεφηφόρος, ὁ, ἧς ντταῖ8. 227 

Σ τέφος, τὸς σούοπᾶ , 1228 
Σ τόβος, ὃγ τηΐπδα. ςοπίαπιο- 

11 (ϑείο!. ἐηθαὶ, φλυαρία, 

λοιδὸ ρὸ 395 

ΣΦ τόνυξ, ὁ, δῆς 486 2) οσυρίς ΐ 

795 3) ἴζοραϊας, Ρτο- 
τηοπίοτί πὶ (δε ο]. ἐπεὶ. 

᾿ αἰκρωτήριον) ΤΙ8Γ 
Σ Σόῤθυγξ, ὅ, ἐϑούπιεπ 761. 

865. τι4ο6 2) ἀέπξ, νεὶ 
θεία, ἀεπίαϊα (ϑοῤοὶ. 
ὀδὲς, ἡ ἡ τοι ὁ ἌΝ 492 

Σ τόρνη; Ἢ Οδά᾽ (ϑελοὶ. Ἰποουὶ, 

ζώνη) ὍΠΗ [8330 
Σέρατηλώφαο; ὁ, ἄὰκχ δ᾽" οτις 

897. 923. 1013. 1142. 
ἘΠ ΜΕ260 1. 1444 

Στρωτόπλωτος, ὅ. ἡγαὰ {τα πϑίτο- 

ἰοπἀππΊ σΧχδγοΐζιπι ροτε-. 

ΠΟΠ5 Ο37 

Σ τρῆνος. ὃ, Παρ ά4ο 428 

Σ τροβέω, ἰαξῖο, ἀοίτο (δελοί. 
ἡπρῦῖ. κινέω) 756. 1218 

ΟὐΑ 5 τς 80. δ06 

Σεζόμβο, ὁ, σοποῖα 250 

.. 2) ἄϊυπι (Κεξεας, φααπὶ 
᾿Οαπίογο σωγῦο (1π19) ΠιᾺΠῚ 
δοβοὶ, Ἱμοά, “μαθεὶ ἀτρακ- 

τον) ἽΗ͂Βδ 

"ἯΙ 655 

Σ τέρφος, τὸ, 6] 15. Ιοοπῖηα 

Στύπος, τὸ, δὴν" Ὁ 553 2) 
ΤαΠῚῸΣ ΐ ΤΕΙ͂Ο 

Συτύφλος, Ἔ ον, αἴροτ, ἔαχοῖις 

(δολοί. τραχύς)" 37 
Σύγγοι μος, ὃ, ἡ, ΠΟ Χ,. ᾿ 

Σύγγονος; ὁ ὃ, {ταῖου 169. ΑρᾺ 

ἡ ἴοτος 722 2) οοᾳπᾶ- 
[5 548. 1232 

Συγκχαταινέω, ἔροπᾶεο, ρτο- 
σηϊείο (ϑελοί. ἐποοὶ. συγκα- 
τωτίϑημῶ . 1223 ᾿ 

Συγκατασκοίπτηξ, ἐγ Εὐξτίοῦ. ἢ. 
΄ ψ.} 

Συγκατηρεφὴς, ὃ, ἡ, σοηξεξεας. 
1280 

Σύγκληρος, ὅ, ἧς Παοτεάιζατ! ας 
995. ὁ 

Συλλεφύσφια, αἀἰτῖρίο. 1067. ᾧ 
Σύλλεςξέδε, ἐν ἡ, ζοΠΙῸΧ 18. 

Σύνδορπος, ὅ, ἡ, σοπυΐθα ᾿Ἰ ΧἽ ΕἾΩΙ 

Συνεκβράσσω,. νῃ8ἃ Εχίρῃο. 

ΤΟΝ 8098. τ΄ 
Σύνευνος, ὃ, ἦγ ΞΣΟΠΙῸΚΧ 4326. ἢ 

Συγϑραύω,, ΘΜΗΝΩΝ 4326. ἷ 
ττο9.. Ὶ 

Συνταργανόω, ᾿τηρ]Ϊςο, οοη- β 
Πῆπρο, ΠΤΊΟΙ β 

Σύφαρ, ὁ, εἴ τὸ, ἀεοτγερίξας 
ἴδποχ (ϑεέῤοὶ. γέρων) 5793 

Συφὸς, ὃ, μ Π8γαν {016 6τό6. 

Σῴαγϑον, τὸ, ραΐογα (βου βοῖϊ, 
ἄμ: νἱξείπηα (δοίοὶ. ἡποα. 
τοὶ κυ ρυρις . σώματαὶ) 

106 
Σφοΐλτης, ὁ, ἘΡΒΕΚΡΡΎΝΝ 207 
Σφίγγω, ςοἤίθοο, ἱπεῖαδο 

(δελοὶ, ἱποᾶ, συγκλείω) 
ΟΝ . 310 

Σχα- 



ΙΓ ΝῸ Ἔ Χ. 

ΣΧαζθω; ξοἴάο, Ιαχο, (δε οί. 
ἡπέδε; “ἔσχατον, 

ΕἼ ΤῊ 

οὐνασποίω) 

21 

ΣΧχῶ, ἴο]0 (ϑελοῖ. ἑπουῖ. 
᾿διαῤῥήσσω) 13. 58. 2) 14- 
οἷο. εἰϊοῖο (ϑείοϊ. κατα- 

βάλλω, ἐπεί. ἐκβάλλω 99 
3) οἷο ((οεάα5, σρκιον) 

Σχοῖνος,) ἡ5) ἰᾳπηΐς 6 ἼΠΠ0ος 
᾿ ᾿ὈΠΟΙΚ5 6ός 

ν οὖ 

Ταγὲρ, ὁ, ἄπιχ, τὸ χ Ὑ1340 
Ταάλανζον, τὸ, ἰαηχ {τας π86 

(5 εἰοὶ. ἐποοῖ. ζυγὸς; ζυγος α- 

τηρα) 270 
Ταλοίω; αὐάεο, {π{πῖπ6ο (ξαί. 

1. Ροῦ ΒΙρ]αἴα5π). ταλάσ- 

σω) 746 
Ταμάσίος, ο7 ον, ὃ54 νι οι. 

ποίἶν, 
Ταρακτὴς, ὁ (ἵππων) 42 Υἱά. 

ΝΝοῖ. Οαπίοει 
Ταῤβέως ᾿ αξίϊμο ἴεττοο, ρετ- 

ΒΟΥ. - 8177 
Ταίριχος, τὸ, Εἴ ὃ, σατο οαἀδ- 

νοτῖβ. ἰαἴο πιασῖπο ᾿πίεα 

398 
; Ταΐέροϑον, ὁ ὃ, νἱπάοχ 1246 ἡ, 

ἀθραΠ σα 360 . 2) δάϊυ- 
τῖχ ἀοο 42) ν]ετῖχ, νίη- 
ἄθχ᾽. τοχὸ 

Ταρχύω, ἱερε!ἷο 269. 424. 
Ἂν ὉΠ 82. 

Ταυροκτόνος. ὅ, ἡν ἰασταπι ος- 

οἰάεπϑ 1τό9 

᾿ Ταυρόμορῷος, ὁ. ἡ) ἰΔαγίξου- 
ΤΩΙΒ 1299. 

Ῥανροποίζϑειουν της νἷτρο 'ῃ 

᾿γασοδπι πιιίαία (7. 6. 10. 
Ψ ΔΝ δι ασ 

Ταυροσφάγος; ὁ ὃ, ἢ ΔῸΣ ὃ5 π|8- 

- ἔξ αΠ5 47 
ἀπο λανν ἄπο, μαπιεΐξῖο 7ὴ8 

: ὃ85 
Τιϑμὰ; ὁ ὃ, π105. τἰ{π8 950 

, 2) οχ ἰςτῖρία (ϑελοὶ. νό- 
μος) ν᾽ 

Τειχοποιὸςγ ὃ) ΤΠΌΓΟΥ ΠῚ ΟΧ- 
πεάδεον Ὑτιδι 617 

Τ εκνοροοίς:ηςγ ὃς 1ΠξΑ ΠΕΙςο ἀ8 8 

Τεκνόω, Ρατγίο 
Τώνων, ντος, ὅ, ΠΟΥΌῸΪΧ 1112 

8όγ. 963 

Τέραμνον, τὸς (εξ πὶ Πρ ΠεῖΠῚ. 
350. ν]ά. οί. ποῖτ. 261 

Τερσοοίνω, ἢ ποῦδ΄. 2900 

Ὑ ετροοῤνω; Ρετΐογο ΧΌ 5. 432 
2) ἱπιργῖίπιο (ϑεἦοϊ. ἔγκο- 
λοπτω) 7817 23) [ἀὈτίοοσς 

᾿ς 948 
Τετροΐπνης» ὅ) ἔφ, 4υδάτϊ πατῖς. 

αδίσαοσ πᾶτε ΠαῦθΠβ 
1312 

Τετρασκελὴς, ὁ ὃ, ἧς φυαάτυρες 

74 
Τευχοπλάςις, ἡ, σαί, ἤρα! 

ΠΙΐα, ἴοτοτ εἴς, 1379 
Τέφρη, ἊἋ ΤῊ] 2468 

"Τ εφρόω, ἴπ οἴπογοπι τοάῖρο, 
σοπιῦττο 

ὝΩΩΣ γϑίνοξ ) ὅς 

227 
Τδυίες 

382 
Τηϑὺς, ἡ, Τείμγο, Κγο πιατῖ 

τού9 
Τημελέω, παίτϊο, ἔδταο, δυ-᾿ 

οθο (δε οϊ. ἐπιο, αύξω, 

ΓᾺΡΕ5. 

σώζω) ; . 077 
Τητάω, οὐδο, ΡΟ 117. 

1141 

Τιβὴν. 



» 

Τιβὴν, ὅ, ἐοτ Πα. ἐς ἅξαοδ' 
Τιϑοιβώσσω,", εππίτῖο, 410 

(δείοί. ἐπιμόλωάν οἰζιῷ ἱπραὶ, 

τρέφω. “Οὐϊά {81 αἰτατῖας 
Ὁ. ποτ: ἀφανίζω 'νεἴτ, 
«(ἴοχαὶ πῃ Ῥοίπι) 625 

Τιθήνη; ἡ» ἈΒΕΙΧ 128, ϑρᾷ 
οὐχιϑηνὸς, ὃς ἡ αἰδῃ5, ραίγϊ5 

[398 
Ἡνμαλφής ὁ ὧν ἦν “ψΕΠς, Ρτο- 

τ ἰοΐας. 364 
Τινϑὸς, ὁ. άπ, Π8πΊρ5, 

“Ἰοσας, σα Ραάχ νας (6 συδη- 
“ΖΚ ο) 236 (ϑεμβοί. χώρημα) 

νἱάε ἰαππεη ΝΝοῦ. ποίξγ. 
Τιτύσκω, ἤτνθο, βᾶσο 1402 
Τῆφος, τὸν ῬΑ τι5, Ἰοσαις γἹρ!- 

ποίιι9΄ . 268 
Τοκοὶς, ἧς αϊοξέμεσ Ρϑετία. 

316. 32) πιϑίεν 498. 1112 
ν δι 48, τετεῖα ἴογγας ραΐς, 
{πές Πρ ταν 

Τομκεοὶ 2. οἷς Ρ]. νῖϑε ἃς νἱεΐ" 
Ψψεδίαπι, [δ ἱπαΐςεῖι (οἰπ-΄ 
ἀςπίες όοι 

᾿ ἘΝ μρο τή νἀκδϑ᾽., 7... δ ἄν" 
ἘΜΌΝΝΙ τὸ, (αρὶετα 662. 

1205 

Ἡ δ δαίένος, ὁ ὃς, ἤ, (ρτἐταπάϊ ᾿ 
Ρεγίίας.. , 1331 

Ταχραιμα δὰ ναϊζας 88. 357. 
1οϑο 

Τορητὸς, ἣς ὃς Ρενξοτδ Ὁ ς, 
ες γαΪΠ εὶς 456 
Τόρμη, ἡ. οὐδῖθ, οτϑῖία 

᾿(ϑελοὶ. περιφέρεια), 262. 

487 
Ὑκτακι φάυ. ἴυσης, εο ἴεπι- 

Ῥογα ΟΠ 901 
Τοίμπις, ἥ," ἡλυΐς (ϑελοὶ. 

᾿βαρβαρικὸν πλοῖο») 97.1209 - 

- 

ὝΝΡΕΝ 
' , 

τιν αν “γὼ ἑ, Ἰἰσῦαπα ογό τὸ 
ὅζαμη., ἴ τοΡυ Ὡς ὁ4: 2) 
Βαίτα (δεῖο ἐπεί. οἰκόντιον) 

Ἧς κι ΙΟΘ 

Τράω, Ὧρὸ τορόλθν Ῥετγίοτο 
“665 

Τρήρων; "9 φοἸαπεδα, ᾿ δι 
Τριοΐνωρ, ορος’ ἧς ἴγεβ νῖτος 

.αῦοπθ ξ5ι νἱά. Νιοῖ. 
ποξε. 

Τειαύχν, ὁ ὁ, ἡ, {{ἴ8 ςαρίτα μα- 

θοῆς. 1186 
Τρίδειρος, ὁ ἐς ἡ, ἴτξ8 ἱπ πηᾶτοὶ- 
τ Π6 σο| [65 ΠΔΡΕῺ 8 οὐδ 
Τριζσπερος, ὁ φ ἡ) {τη δεῖο δι - 

πἰίῃ5. , 

Τρικυμέία, κα Ἧ) βαξς 1 ̓πρθη5, ; 

Ρτουο πιο Ὡᾶ 475 
ὙΤριόρχνεν ὁ, ῬΥΌΡΥ. δοοῖρ  ἔοσ, 

᾿οἰρίποῖο ἀααΐϊία ταρὺχ (8 εἰ. 
ἑποιὶ, εἰδος “ετῦ) 148 

Τριπλονὴσ ὅς ἡἠν {τἰπᾶρ΄8. 
. Ποδηγίᾳ τριπλανὴς αἰξ ἢ. ἢ 

1τῖο (ἰ Δ] θα] εῖο, δά 4αδπι. 
τηΠἰτα πάη {τ πὶ [οτο- 
ΓᾺΠῚ σοΠλΠ 18 Ορετᾶ τε- 
αἰτίαν 846 . 

Τρύττυχοτ, ὁ ὃν τρ] εχ, ἔγες 

573 
Ταθευχού, ᾧ Ἢ ἧς ἰγϊςαίρὶς,, ἰτὶ- 

ἄξεης ι 

ὙΤρόπις, 9 πϑιιΐς, ᾿ρᾶτῖπ8 

(ϑελοί, πλοῖον, ἡγιεοί. ναῦς) 
φυλῶν 747. 1025 

Τρόφις; (05. ὃ, αἰυπ,πιι5, ἔτγα- 
ἐες (ϑελοὶ, ἐπε, ἀδελφός) 

265 
Τρόχαλος, δ τρόχμαλος, ὁ, 

σαπηαα 5. ἰαρίάαπιὶ Ιούᾳ 
Τρόχι-ν» τος. ὃ, σατίοτ, πυποΐας. 

ΠΡΡΗΣ ἱπρα. ἀγγελο:) "71 

Τρ, 



᾿ αϑὸν, ἡν δι, Ῥατθας 

γασις ΠΑΝ," 

πρὶ, ἦν πιαῆυπι, ζλοχ. υἱηΐ, 
ὙΠ ΣΑΣ ΠΝ 677 

τ οὐφος, τὸς. {τα απ ρϑηΐ5 

"μα). 6ο7 

Τῶχν ,., φοπίμπιο, αβϊδο 
ΠΑ82 

Τύκισμα, τὸ, πταξζατα (δε. 
ἑποιὶ, ἀμφγγδημ ΘΝ οἰκοδό- 

μημαν) 349 
Τυλίσσω, νοΐπο, ὕμαμης 

(δεῤοί.. ΜΝ οἰνωπτύσσω, 
κινέω) Σ᾿ ΦΕΤΙ 

ἔμ ρμοῖοὸ ἀ5 ον, ἱεραιςηταὶὶς 
πῶθο 

τευμα, τὸς ἤρανα,, 1200 ΄ 
ΤΎνῃ ἡ, ΓαΥτῖς 834. δεά 

τύρσις. ἐο59 ἡ ΑΥ͂Χ; πτοεηΐᾶ. 

Δεγτ3ο9. 1579 
749 

Υ, 

ταβφατα ὃ, ἧς, νπάϊπαρυϑ 
ΑΒ 8 

Ὑλοκερὸνη ὁ ὃ, Ἰίσπαίου, 111 
Ὑπαὶ, ῬτῸ ὑπὸ, ΠΗΝ ἽΤΟ3 

μένον ΜΝ ἣ Παρότοιιν 

ΩΣ 
σαλήγξ, ὃ δ, ἀπέσγα (ϑελοὶ, 

αἰγκύρα) 2.2 
ὶ 

: ΠΝ ἶ ῷ, 

Φώγρος, ἐς Ῥθάρτας, (ρἹ[Σὶς 
“ φογαχ) 288 

Φαιπρὸν, οἷν ὃν, Γαἶσὰς 5314 
Φάλαινα, ἡγ) θα 6 πᾶ θκ4ι 

Φαληριίω, ςαπάσο, αἰδθείΐςο. 
188. 401 

ζϑεμοι. ἐπι, ψωμὸν; κλασ-. 

Φάλη; μι φαλλη,. ἡ. ΡΨ 
σὴ “ὑ 5.26 3094. 

"Φαος, τὸ, Ἰαπιεπ 941 2)ήη1ε5 
204. 1Τοξό 

γὐν μὐερμ γα ΓΥ ονὰ πγράϊς!- 

Ἐπ 50} τ Τ128 
ἀφ άνλνον; τὸ, οὨΪτοΣ 191 2) 

(μά, οπῆς 228. ὅβς. τι69. 

323 
Φάσμαν τὸ, ἢιυιϊασγ 990 
Φώσσα, ἦν ΡΆΙαπΙΡ 5 2.57 
Φατις, ἰοτὶ το Ὁτδου πὶ ΤΟΘῚ 
Φαψ, αἰβδεν ἡ ἡ «-Ραϊάταδες 

οἄϑο. 
Φχω, (ραυΐϊο: Ρ. Ἐπ. κδήνο: 
Ἰὼ Ἰοοοαὸ.. ἱπίεγβεῖο 

υτῶόρ. 840..1374 
Φελλὸν, ὁ ὃ, άδεε, Οοτίο Χ 756 

Φέρβομεοο, γευίοσ δἰσοιθὶ, ἧν- " 
Τῦο 1Π ΔΙ᾿ 4α θαι ἡ: 9.5 

Φερωνυ μος; ὁς ἡ. ΟΟς ΠΟΙ ΙΩἷς, 

Ποπιθῃ 8Ὁ αἰΐψαο ἐετεης 
164:.599. τοόϑὲ 

Φεέψαλος, τ Ἰφπῖ9. (ϑοῤοί. 
᾿ ἐπροὶ, ἐπῦρ, χαναδν πυρκαῖσ) 

1τὃ 
διλευνΝ ἐμόν 83 2) ἔρως, 

αύεεσις τότ ΑΔ, 

Φηγότευκτος», "δ, ἡγ ᾿ασΊΠΕῸ5 
[432 

Φηλό, [4}10,. ἀεεῖρίο, ᾿υῴο 
(ϑελοὶ. ἀπαταω) 785. 

Φημίζω, ποτηΐπο; ΔΡρεϊο 

«ἘΆΝ 1092 

Φϑέῤῥω (ΑΘο].Ργο φϑείρω, ἕαι. 
φϑέρφσω): Ρετάο τὸῦῷ 4) 
σογτι ρος πημ0110, αὈοἰῃ- 
ἄο (ϑελοί, κόπτω) 1.405 

Φϑιτόω, ρετάο 1150 
ᾧῷϑιω, σογγθμαρο. Ρειτάο (ἢ τ. 

φϑίσω 8ΟΣΙ 

ϑιτὸν, 



Ρ,͵ 

᾿ 

ὅτ ι᾿ 

ἸΝΡΕΧ 

ἄοοω ἧς οὐγ ἰόν 198. 

ὍΘΙ 2) πιοτί4]ϊ5. ἤοπιο 

369. δῤῥ. 3) πιᾶπες. 457 
1400 

«ᾧϑογγὴ, ἦν νΟΧ. 

Φϑόρος, ὁ ὁ, 'ΠΊΟΥΒ, Ροζηϊοΐε5 
᾽ : ΙΟΟΟ : 

; ᾿Φιαδὴ, ἡ ἢ» ϑραβιμαπων ἄξφετε- εὐδλαιθώμονβο ὃ, ἢ ΡΝ 

; ΒΝ ͵ 

᾿Φιτρὸν ὁ ὡὰ οἴπκ' (ϑολοί. ἐπ 

Υ8 
Φλυμαν, 'φσὸ; ΠΡΧΆΝΝΟΝ δΠ1Ὸς 

(ϑεροί. γέννημα). 453 
αβδε, νος; ἐς ναῖον (ϑεμοί. 

ο ἐραὶ, πατήρ)" ΧΦ 6 
Φλογμὸν, ὃ,. θαπτηια 
:Φλοιδέῶ, ὦ ἀπιθασο ᾿(ϑεΠ[οί. 

οὐποοὶ, φλογίζω). 25. 

4 

Δ οΦλοῖσβος» ὁ. οί τητιτ- 

ἐγ ὶ Ὁ} 2.70 

εΦλοιῶτιρ, δὰ ἡ, οοτεϊοσία 

1422 
Φόβη; ἡ, φοπΊᾶ 976 
Φοιβάζω; ναιϊοῖπου (δεγοὶ. 

μαιντεύομοι) 6 2) ΘΧΡΌΣΡῸ 
(ϑεἤοὶ. καϑοιέρω, ἐκπλύνω) ᾿ 

ἀρ υϑη 731. 875. 1166 
᾿ Φαβ μον «5, ον,γΘ ἑατἀϊοιις 

(δελιοί. ἑποα,. 1 μαντικός) 

τ468 
δι βόληξ το δ». ἡ) 

Ὁ. ὡμόο 

οἰ Φοῦβος, ἥ» ον": Ρυσοβ (δϑεμοί. 

καϑαιρός) ΙΟΟΘ9 

Φόήιος, 45 ον. .᾿ΟΥπΠθηπ5. οΓα- 

ἀεἰϊς 
Φοινίσσω, εταεπίο,. οαἴογα 

οΕἶπρο,, ΓΙΟῚ 

Φλνμή οἶδος, ἡ) νᾶ) ΟΥΥΒῺΒ 

ότο 
1113 Φοονὴ, ἡ» Αὐενὰ 

όθο 

᾿᾿ἀδορβα, ἥ, ξωρδ 

1320 ΄ 

᾿ δαιἀϊςας᾿ 

507. ἼΟΟΙ. τοϑο. 

. 6γὅ 
Φόρῤκος, ὅ, ἡ, ΜῊΝ 477 
Φορμίζω, ζ8Π0, πῃησάμ]ον 14Ὁ 
ᾧορυκτὸς, ἡ, ὃν, εἰπξζα 5. “010- 
“ταῖς 864 
Φ δι δνθ δὴ. ἡγ1 ̓ πηεγοδτοσίτς, 

ὍΠΕεΙα γΘἤΘΠ8 1293 

[πὶ δὰ ᾿ 968 
Φαμαγμὸν, ὁ δ; Ἰἠμεδθη 244 

᾿Φρόνις,, νἱ, (οἱ Ἔ ΠΕ 1456 
εΦ ρυκτωρία, ἡ, εἴ Φρύκτωρο:, ὁ, 

345. 1οθ6. : ἔχ, ταθάα 
Φύῴφα, ἡ, “ἔαρ. ὺ 463 

Φύλοσι:, π ἥν ΡΌΡΠΒ, ΥΝΝ 

555 
Φύξηλιρ, ἰος, ὲ; εἰπυΐάας,, α- 

ΠΈΣ... .943 
Φυταάλμεος, ἰα; ον; ξρελύδαν, 

᾿δἰτη5. ΠΌΓΓΙΘΠΚ. ὁ 841 
ΠΥ ΟΡΗ͂Ν, Ῥαῖετ, φοπιίοῦ 

1304 
Φρ ν ὃ, γαῖα πα 26 

ΧΡ ΝΣ 

Χαλκήλατοι, ὅ," τ ΔΟΠΘῸΣ 

οὐ 1434 
Χαλάμ ΜῈ ὃ, ἡ, 6Πεο δαΪἷ- 

ἴπεο ςἰπξις Ὁ 99 
Χαλκωρυχ ἕω, 865 εβοάϊο 484 
Χαμευνοὶς, οἶδος, ἡ, τηετϑϊχ 

219. 2) Πυπισαθϑη5 
8.48 

Χανδὸν, αοἰυ. εβδυε, αἴξ πὶ 

Ἐ425 
Χάρων, ὁ, σδοῆας Φολ 2).,͵: 0. 

455. 6δο. 
Χατίῷω, ἱπάϊρεθ. . 937 
Χῶμα, τὸν ᾿ἰοπη5 483 

Χερώ- 



ΙΝΡΕΧ. 

Χωρώναξ, ὁ ὁ, ορ!ἕδχ, πιοτοεπᾶ- 
τα. δἶ 

Χο, ((με. 1. πιρά. ΜΟΧᾺΝ 

τὸ χέω, ἰ,ἴο, οσαραχ {{Π|, 
αδίοτθοο (ϑε οὶ. ἡποοὶ, 

, ὑποδέζομοις κοἣ ὡνν 

λύκον; οτος {δγεο. ἡ 
(ϑεά ϑείοϊ. εχρ σαὶ διο- 

. πλέων νήχομοα) .. 727 
Χερμοὶς, οἶδος, ἡ, ρεῖτα, Τα ΧῸ ΠῚ 

20 2) ἰαρῖβ φυιθεῖ 232. 
διό 

Χέρνιψ, (, ῥγορν. ἸαιαοῦτΠΊ 

ἴετ, ἴδοτγιιπι. ἴδον Ποῖ ΠῚ 
(ϑελοί. Ἰπουὶ. ϑυσία) 196. 

. 200,.328 
᾿ Χερνίπτω, ἱπιπΊ0]0, Δ οτ]ῆςο 

(ϑελοί. σφαγιαίζω, ᾿ 9) 
᾿ 184 

Χερσοίζος, ας τὺς ἐε γε τις οό 

Ὁ} τηξαϊζετγάπεα ἰοσα ςο- 
ἰεπβ 480 3) ΟΠεσγίοπε-. 
τ 534 

Χέρσος. ἡ» ἴεΎγα. (ο] πὶ 120. 

26ι:. 624. 8824. 865. 
1Ο28, 141τό 

Χεῦμα, τὸν βσπίιπι, ἥπααΐτς 
τον δ ἣν ΦΘ δ. τ 1.276..13234. 

Χηλὸς, ὅς οςαρία, εἶδα (ϑεβοὶ. 
κιβωτὸς, ἱγπθαὶ. λοΐρνοξ) 2 30 

Χήραμος, ὁγν σδθογηδ, ἰδ(θα- 
᾿ππὶ 181 

Χιλίωρος. ὃ, ἡ, σοπποπϑ 
τὰ} 6 ἀππος. 1153 

Χιλὸς, ὁ, εἶδας, Ραθαϊσπι 578. 

"677 
Χίμαιτλον, γο] χίμετλον, τὸ 

Ρεγηῖο.. (δελοϊ. τὸ ἐκ χϑι- 
ἕω Ἢ μεωχῇ τὸν χειρῶν 
καὶ ποδων) 

(521 

ἸΧροοισμέω, Ρτοίστη 292 

1290 

Χλεύν, ἡ, οσιις, {Ππ|0,1υἀϊ- 
Ὀτίαπι ᾿ 1286 

Χοὴ, ἡ, μραῖῖο,, 1|θᾶπιε πα 
1184 

Χοιρῶν, ἜΔΙΝ ἡ, ἴαχυπ,, ἴσο- 

Ῥυϊὰὸ 367. 373. 380. 
᾿ς 632. ΤοΟ36 

Χώνδρον: ὁ 09 ΘΓ ΕΠ δ οῸ 185 

2) 
δποτίεπάο πο 547 

Χροΐομοιι, τηῦΐαος (ϑολοί. 
ἡπϑοὶ. ζητῶ) 1281 

Χρῥῶ, νο]ο, Β68ἴο 478. 549. 

1Π 4ονῖ5. οἰοίπαο ΠπΊρΡ 1ο:- ᾿ 1269 
Χρησμολέσχνε; ὁ ὁ, γαΐεβ 1419 
Χρυσεργὸς, ἡ, ὃν ΔΌΣ εσ 1352 
Χρυσόπατρος. ὃ, ἡ, δυτσοηᾶ, 

ΔΌΓΣΘΕΠΙ ΡϑίΓῈ ΠῚ (Θ111π}) 
ΠΔΌΘΠ5 838. 

Χύσις,, ἧς Τοδξατῖρο 6οό 
Χύτλον, τὸ, Βα 5 οι Ὁ) 

Ἰαυιᾶοταπι (ϑολοῖ. ἡἐμοαὶ, 
λετρίν) τοῦθ 

Χυτλόω, ἰᾶπο, αοἴαο (δελοί. 
λέω, πλύνω) ΟΣ 

Χώομιοι; ̓ ταΐσοσῦ 262 

ἘΠ ἢ) ὃν, ἀσοοίτας 698. 

τοόφ 

͵ 

Ψ. 

Ψ χίνυθος, ὁ, ἡ, [ας (δεμλοὶ, 

ἡποο. ψευδής) 1420 

Ψ αΛλοίσσω, εἶ60, ἴαπρο, Ρα]- 

ίο (9 οΠοΐ, κινέω, ἱποα, κρέω) 

139 
Ψ ευδηρίος, δῖ. ον») [αἰϊΐας, δέος 

1455 2) τὸ, ςεποίαρ ἢ! Ππ). 
Τερυ]οῆνυμη, 4. 4. Ποπο- 
εἰς οαυπα πᾶππ [1οβ. 

ἜἾΖΩΙ 

Ἵξυ- 



ἐς ἐν Ἧ αὐ α. Σ 

δ δι ψψωδομόφηβ, ὁ ὖ, 553 οἵ ψευδῶν “Ὁ ἑλχηεν ὡς Ὦ;9 δὼ 

᾿μοτορ, ὃ, ἡ, Ρετίαγαβ. 932 Ὦλο ΜΝ ἐδ, βυιπειν ἘΠ 

Ψ, (τ τς. μ]εά. μ᾽ . εηνόαςς ἐὶ ἘΠΕ, 

ΠΊΩΝ ταὶ ας Ε1Π| ἔταπρο͵ ἔκων τὰν 15 ΕΣΓΕης, 

γα  ΎΡΙ͂ς ἐηφαῖ. λαμ [).» ΤΥ 184: ε 811. 

οὐ 639, ΡΩΝ τος 
Ωμόϑρε; ἠξότῳ; 

᾽ ψυδϑη ὦ Ο). "δὲν, θα ας, ϊμ
ωκ 

. : "(8 οἰοὶ. υψένδῳ; ; ἡπεα. ψυχρόν) ρη ἃ παρ νδε, 

ΟΥ28, πάτο ΐ κνφῤσῃ (ϑελοί, ἱποα. ἐμῶῃ) ἡ 
ἶ παρ Ἐν 4 Ε δ, δ 'ὅξᾳ 

͵ ᾿ πα θὰ" ων πῇ εν δ τὰν 

» ᾿᾿ ᾿ ν μἱ τὸν δ ταὶ τως ᾿ , ' 

τ ΩΝ ἧὴ 

τοὶ : 

[4 : 
: ὦ 

} ᾿ 
ΐ 

: ᾿ τ 

... 
Ῥ 

; ΐ } Ψ ᾿ 
ὦ .Ν ψν 



Μὸν ἤ ἄηρ 

ἸμΥΘΟΡΗΚΟΝ5 ΟΑΘΘΑΝΡΚΑ, 

“ 

᾿ς ΔΊΘΉΓΟΓΟΥ ΕἸΩΡΕΘΒΠ αῆρ Ν 

ἅἄες 

τ Οτίρ ἢ 415. 



εἱ ἐδ, ἀρὰ ̓
 

᾿ 



τεσ ἠδ δι δ 

Μαὴ ρίθδε ἀϊοῖοο Κιοίπο αϑαϊομε, νοι θδὲ 
“αἰ ροπε ἢ ΖῈ οἰπο ΠῚ ΑΠΒΔηΡῸ δΙΠΕῚ ΡΥ ΘΟ ΒΠΟΠ 6 ἢ 

᾿Αὐδραδο ἀθ5 ἀυτοῆ ἴεῖπθ Θαὴ ΚΟΙΒοῖς ἴο [βῆτγ.- δ6- 

οτἀομρίθη ΓὙΘΟΡΒΓΟη5 οι πηπιξ 1. υπὰ ψόγοπ 

ἄοσ γουίοσοῦ δἰπθ Απζδῆὶ ἘΧοιηρΙαΣ βοίοπάοτὰ 

αδάσυοζκοῃ σὰ Ἰαύΐθη Ποῖ ΘητοἈ] οὐδ μαΐ, ΓΓ νγϑὶ: 

᾿ΊΟΣ πιοῆῖο, 415 ἔὰγ εἰπθῃ Ὗ γος ἀι5, 445 θη Κ- 
16, τἀξ! παξῖθ, ὑπά Ψ͵ΕΙ ΠΟ ΒΟ 6 ἴῃ ἄθη 

Απίριθ!ηροη απὰ Αὐδάγοκοη 465 δε ΒΗ ΠΘῃ 

Ῥιομίοξο, ὑγδηἰρ θη δἰη:ροεπηαίθθη (ἀθηἢ ράνιξ 

ΠΨΨ{ 65 Ποῖ ὑπ νιοϊοεϊεν ὕὐείδομθη νη ]6η πξοπξ 

τβυη ἰαϊΐοη) ἴηι θυ οπθη παοησιαῆπιεπι ὮΪ6 

ΑὐΠοδὲ ἄαθεγ νὰν Ὁ]ο05 ἀϊοίβ, ἀὰίς πιά ἀθηὶ 1.6- 

ζογ, συῃηα] ἀδπὶ Πυάϊοτοπάθη 7άπρ!ηρσα, ἀρ δὲ 

πὶ Απέαηρο Ζὰ ἴοσμννεγ ξα!ίθη τηδομίθ, ἴῃ ἤθη 

(οἰ ἀκ Οτιρίπαϊς οἰησαάτιησθη, δη δἰπθιη ἅΠη- 

Ἰιομθη, 85 ἀδ πουθγῃ ἀπά ναίογ ἅπάπομεη Γ6- 

Το δι πο ΒΘποπηθηθῃ ΒΟΥ ρΙ616, σοίρθη σ το, 

᾿ννᾶβ 6ὁΓ ἢ γὸῃ ἄθῃ ΤοηΘ 485 Ἰιοπέρες ἔτ ἐϊπδη. 

ΒΟΡΤΙ ᾿πθοθθη ἴο᾽16, πᾷ νναβ δὲ ἰῇ ἄδτη (δάϊοἢ- 

(6 [οἸδῆ, ψεϊοθθβ νοὶ αἰξὸνς Ῥοδιοθον (δἰ θιγ- 

[αηλίκοις ψπηλο τ, σὰ Τομθῆ., ἀπά ἵνῖθ οὐ 88 ἀδύ- 

ΤΠ ἴἤηδη Ζὰ πάρη παδθ, ἵΝ|τὰ ἀϊείς Αδβοπε πὲ 

δα ΠΝ 



ογγοίοῃέ, ἴο νιγά πιᾶπ σογηῃ υξ Ὁ]]6η ἄβδγισθη 

ὈΙοΒίογσαππι ν᾽ ΕσΖιοῃξ. ἔβαη, πη (0 ἢ. πῖξ ἀθη 

Βουνυ δε γη δορηῦροπ, Δαΐς ΠῚΔ Θἔνγαβ ΖῚΙ πηθῖ- 

τότοῦ ΒΕ απ ΠἸΔΟΠΠηΡ ΘΙΠ68 δτοίδθῃ, θέσαν πο 

τὶς ρσε]οίοποη Ὀοπίογθ, ἀπά Δ]{Ὁ. Διο Ζὰγ Αὐρὰ 

ϑγοίξαηρ ἀογ στίοο ὉΠ θη Γἀτεθγαίιγ, θογροίγα- 

θη μάρ6. 6 ἡ" ἄξδη χα. {ππη, 1788. ΑἸ Σ 

μὲ Μ. Η. σ, ̓ ΒΕ, 
᾿ 

; 

ΤΙ 
Φ᾿ ἵν 

ἢ ν᾽ ἕν τ᾿ 

τ δ 

{ 

- } 

ἮΣ Ν ὶ ἰς 



φ-οά ἢ 

᾿Ξ Ξ 

ΝΟ αῆ πη ρ 
ὟΣ, ΝΣ ΠΝ ἸΑΩ ἀλην, 

τ ἢ ο 

αν γιοίο ρΡῃτοπ 5 ΟαἴΓὰ ἡ ἀγα. 

ἘΠῚ Μαράοδιι ΟἸ ΕΠι ϑιημρἤαι δεκόνμμῖ, ΚΉΤΖ ὕΟΥ. 

Ἐνοδόγιρ ον διαί! τό 41, ὅδ, το. Μίαϊ, απ εἶ:. ; 

ἷ, Τῆιῳ, εἴη. Οε( ἴεῖε:, σον. ἀαγίϊθον. πη Βορεῖθε- 

ψμηρ, μμὰ ΚΡΉΜΗΝ: 65 ΚΡΉΝΗ 

δ τορι τὴ Οεδονν ὙΤοΙοα τἈπολιεουϊοιοο 
Βι14 , 

ϑΕγ ἢ} ΡΙ δΈ 2 1 ἢ ατι5 46 Γ ἀὐϊοτη Ζαϊκαηξε ἔξω 
[πῃ πηθῖη φου]θηάοί Αὐσθ3 Ὁ 6ἰοἶνος Εδυσ 

ἡχεγθοιδε, ἄδηα δθοπα 5Ίθ ΙΕ, ΙΓ ΠΊΘΙΠ (οἤομέ, 
Γιηρσὲ 1 πΊοιη Ἰηηρτγῖοβ, ψιῈ τοάτροπά (ἸΏ, 
ὅτ} ἄδ5. Τίοτς τη! ϑοῆγθοκρη, ΕἜγομε, [ΠῚ 

ὭΣαλδανι (ὦ 
πὰ τ. ᾿ποὲ ἄρῃ Μαηά, ἄρθγ ρογη ἀϊοῦ [ρηθη ἰῇ, 
)6γ δομο Τὰρ ἀϊγ σὰ νογκάηδισθη;. 
) δίας, ἀϊο ἅδον ἀβίπθηὶ Ἡδαρία Το ΡῈ}. 
ἢ ὍΚΌΝ Π1ΟΒΕ Τομννεἴσθη, ΝΝοῖπ  ΙΟἢ ππιΐδ, 1.ῃ 

τγτῖ5 
Ἐ᾿.. 5.3 Ὀὶγ 



᾿Μαρλιαληνινηρ, 

Ὧι ΥΥΔΝΝ νγᾶ5 ὸν ΑἸΠροννα εῖρο, 
Ὅοτ ἀϊγ πῃ ϑομγθοκ Ομ, ταῖν οὔϑηδδῆγε. 
ΨΘΕΪΔΟΝ 65 πίοπέ, πθπη᾿ 68 πίομέ 5 να ΓΠΊΘΥΘΥ, 
Ῥν 45 τοῦ ἀϊγ ίάσθη ψογάθ. Βαϊά θηιῃθ 
Ὦογ Αὐθρᾶπρ ΚΙάγοσ, αἷβ ἀϊβ ϑοππθ, ἀϊτ' 
Ὥρη ΝΕΡθεὶ, ἀοτ ἀθίη Αὐρδ θέχέ ὑτηριθδέ. 
Το} Βιτέο ἀΐςῃ, ἰοῖ ἔδμθ:; πότγθ τηϊοῖ, 
Ἠαΐς, πιϊξέθη ἴῃ ἀδγ Απηρίξ ἀδγ ἐπρσάμ ἡετϑα 
Ὥοςἢ ἀπο ἄδγ Θηβάϊβ8, ἀϊςἢ ψιθάογ μότε!: 

Αςμ! ἀὰ δϑάτδησίο δίδαε ἀθγ γϑίπθη Μίαρά, 
᾿ΘΟΠΟΙ οἰ η1η4] νοῇ ἀθ5 Εἴη άθ65 τπηδοῃίρθηι ΕἾΘοΓ 
Ομηοῃ!οήΐϊδη, “τὰ ἀογ Αοἰτον- άξοσ Ζοὶς, ἢ) 
Ὀυγοι 76 ηθη πλαΐζῃρσοη 1,ὄννρη, 2) ἀοίΐξη δι 
ΝΝΙΟΙ 5 ψιάογαηα --- ἄρῃ, νγϑῖξ ϑηζίοσηξ νοη ἀἱγ, 
νον 465 δαοίοπηϊίπθη Τίεσοιβ δᾶ θεῖ 6} 3) 
Ὧδ65 του θη Ὠιθποῖς 4) Βεήδ δοάθοκίο -- Θ᾿ 

Ὅεη Μᾶυμερεγη, 5) ἄδπι ὁγ γόσποτ ρϑαϊθηΐ, 
. 4 Βτθαπάίομαξε παπᾶ Υ δενναηδεοἰαξε, [16 8᾽ υοᾷ 

π  βδοδε 
Αὐς Κίπρογ Μᾶ(δίσαπρο [ῃπὶ παοῃροίδίζέ, 
(οτοίζε ἀσγοι Ετενεὶ, 6) Π|πὶν ἄθογῆςι, 7) 
ὕσπά ΒΕΥ ἀογ Ναομε νοῦ γόἱοῦ ὙΤ αἕεὶ εἴοδ, 8) 
Ταΐς ον δρέδ δέ ἀϊθ ἔεῖσα ΕἸ υομξ ΘΓΡ ΤΙ, ᾿ Γ 
Ὁπά ΤΑ[ε}, Βευΐ,, ἀπά ϑοίανθη, 5) 1η ἄθσ Απρίξ 
ΤΠ 6 πὶ ΠΥ ΈΙΨΗΝ δίορον δου --- : 
Τοῦ, ἄθγ νγὰγ ἀαπιαὶβ ἀδίη Ἐτγοῦοσγοτ! ᾿ 
Ὁ ρ᾽δοκῆςμο Ἐτοδγαηρ, ν᾽ οπα ἐγαὰπ 

᾿ΜρὮγ ΨοΥΠ611), ψαῆτοπ Ψοσγίμθη, ἀτγ σοθγδοπξ, ς 
ΑΙ5. ἀογ φοζναηρηθ Εδἰηά ἀντ ϑομαάρη ἴΠδξ ---- 
ΟΝ τὰ γοΥΡ ΘΙ σμθ πη τηῖξ ἀθσ ϑοδτθο μθη, 

Ὅϊο ἄθεος ἀιςῃ πὰπ [οἰ άογ! 314, ἀθπὶ ΒΗΕΣ 
Τεβογξηθ Εἰείομ, Βογεϊησυδσθοῖθῃ ἀτοδί. 



τ φρο Τιοορίιγοτις Οα[απανα. 

ΞΟΒοη ΖΙ6 πο Ποῖ νοῇ βδύῃ πιπὰ Ἐθεομβουή! δὲ 
Ὅϊ6 ἌΟΙΚΟ ἀδ8 νογάογθογο ἄρον ἀἱγ ᾿ 
“Ζαυϊαπιηγόη, σαηζ νου δον ἴοὶ, ΒΙαῖ, ἀπά Τοά, 
πᾷ νου ἀογ ΗδΙ16 Ὁ πίξοη νοἱ]ρορίγορε. 
ϑοΒοη [ον ηρὶ ἀδν ψὶάον ἀϊοῇ ογδιεθγίθ 
Βιυιαυτῆρςο, ἀορροϊκορρε ΑΑἀ]ογ 19) 10 Ππ6}} 
Ὄϊοἢ σὰ ζογίϊο θη, ἴθι π δητρί το δον γα, 
Τπη τυΐοὲ πίοδε Θδγθομε κοῖς υπᾷ ῬΒΙομ,,. 

ΟἾΝΙΟΒΕ υπίογάγάς κίον ΤΠ ο ἃ ΘΕ ηηη16. δϊπ.. 
Τῃ ἀρς δογοιξίθη, ἰκαϊθη, δογριοσῃίθῃ, 
ἴσπά ταυβθη Νοτάθῃβ ἴογπο ἰθροπάθῃ. 
ΤΠ Ἰοοκε αἰϊθίη ἀδν γοιομθη Ρέγ μάθη Ἐδεΐ, 
ὍὯ16 οἷπἰξ ἀδς γρά!:σῆθη πὰ Τγοπηπιρῃ ΜΜόποῃβ, 
Τ)ὸν παῖδ Επτορα ἀπιομαξ, 5) ἩΙἀοητηθίῃ. 
Αὐς [εἴπθη Ἀδαθδοσζβμηθη ἴμπὶ σογῶοκε, 
ὕπ4 ἀϊδ δὲ πὰ ἀστοι ἐγ μέθυ οη6 Μδομει. 
Μι δἰπηλα] νι θάθγαπι νϑυ ἢ ησθη ψ1}}ν 
ϑοδοη [6 Πτοκέ οὐ ἴεῖπθ δυθοεθαηάθῃ 8115, ," 
ΘΟ ΟὨΘ Κη ο᾽θιοῦ, ἀ16, ψιῈ ἀθ9 Μϑογθβ ΕἸ ΒΓ, 
θη 13η46, ἀδ5 1ῃγ Οδηΐηογέμ5 δοίγητ, δ 
Ψεγν ϊαηρ, δοῦν ογάξ, αῃ4 Ἴ οὐ, ἀπά  θαον ἀγοῃη. 

Απ ἴἤτογ ϑρι{26 ἤϊοος ἀδν Γςπηαυδοηάθ,, 
᾿ ΒΙυϊριοτρα Ἡδθιοδέ, 152) νο ον Ἀδυδθαρίοτ, 

ΟΜ πὴ οἄΐθη Βυϊεάθη ΓΒ ΗΟΒΠΟἢ. δα θα πδῃηγί,, 
θ6ς πὲ γοη Βοίϊθη πὲ ΕΠ ΘΈΚθη ἔργίσθε;. 
Ὅον ἔοον διβάτο 53) Μδύγθῃ ἀπά Βαον ἢ 
Μιὶ Κριξθη νοπ᾿ ἄδην. ΗΠ Π16] φίοῆθη τ, 
τῦηϊοδυϊάρον Ἐἄγοη. Κθομί Π}{ἘῈ Ὀίδοῃ {γιεί, 16). 
τη ἤοἢ αὐ τἤγοη Τ το σαν! εἴα Γοίχέ; 
Ὅτ {6 πθηγ. δἰσπεη ΟὈΘγμογγίοῃθν ἐγοτζέ, 15) 
αὐπά (ΟἸΡΠ ἀογ ἐγθοθη 1 Πογαησοη ΑἸ 
“(8412 ἔγθνθηθοἢ ἴη5 Απρϑίοδε 1Ππὶ ἔρογες;. 
Β15 6τ; υὑβγίο!ρε νοι αἰϊρηχθίηθη Ε8ἴ5,. 

5: μά 



Ναοϊια ηηιηρ 

. Ὁπᾶ νοῦ (Ἰθγίοῃε 16) γϑῃ ἉΠΟη ἀηροκίασέ, οη [οἱποῦ Ἡομοὶε [ἢ πὸ ]] “Βογαθρεαγζε, ὙῸΝ Ὑτοί ἰηῃ Τδίποπ ΒΟΉ] η ΨΥ ΊΠΚΚΕΙ Κυίθοδε, 17) ΟΝ ΟΝ δόμα ΓΟῃπασθέ, ἀπά Ιλαγθ, δὲ5 1ἢπ Βα] ΄ “65 Ηογγίοπους διεδηα γγοτί, [6] νοη 46 Ν οἴῃ Εγζνθηροη, υΐβάον Εἴη Ζιπὶ ϑέγοιε ταῖς. 

ΑΘΠ! ἐγ απηρῃἶτο ηἰοπέ, ἀπ ἀγπδ δϑίαδίξ,. ΟΡ (οἰποπὶ ΒΆ]16; ἀθηῃ 65 ννῖτά ἀαδροῃ 
ΟΣ νγάτ! ἢ! ἀρίη Θοἤίτη πιοἢΐ σαπηιροτν! 
65 πηδοπέρδη, Αἀΐοῖς αἰ νογνυοπά ΗδοΥ ᾿ ΕὭΠγΕ ππῇ, δἢ [6 πὸ ϑιατέ, οἰπ δέου. ΕἼΟΗς, 18} ἐ Μογήομεῖρ, Τρ αα, ἀπά θ6Υ ἀδθς Τοἰάοπάρη 
ΘΟ γθοΚἢδέξζθη, ΑΏΡΙΠΙΟΚ, Καὶ ἀπὶ5 ΗουΖ, τννῖο Εἰς. 
ΘΟΠΑΠάΡατοΥ 7 γεῖαος! τὰῃτε ἀθίη ἔααδος ΟἿΣ 
[65 Το υνασῆθηῃ ϑδπρΠηρσο πὰ ἀογ Ε ΙΘῃθηάβηῃ, 

ὕσπι ΟὨΥΠΙ Ὁ) αηάοθη ψΠΠ]θη βφῃδηάρη, 
Βεάγβηρίοῃ Μαΐέου ποίπἐδ ϑείτηπιο μίση: --- 
ΝΝείη, Οτέβσ, πϑίῃ! -- ὰ δ, ἀπ δεϊ δεῖ ἐδ 
{πά ἐ 8105. ΑΡοῦ νἱῆο, ἀαΐδ ἀμ ἀδπη 3 
ΝΝΊΟΒΕ ΓΌΠΠ1ὸ5 ἴα πὶ τῆ, τρϑηῃ οἷ πογά πο ΒΙΘΥ 
Ψψοπι ΘΕ θγίο ἢ] π4 Πογαυβοοίτίοθθη, 19) ἀἷτ 
ΦΟΒΠ6Ι} 1η ἀΐθ πηουίομὸ Ἡδξεο ἀοίπος Θοἰῆς 
1 πΠΠΘηΠθαγθῇ βοπιπογζοη ἐμἤγδη τῖσα. τι ἡ 

ὍΘ τΠΔΠΟΠΟΓ Θθιἔζοῦ τνῖτα δι ἀφρίπεσ Βδ ς᾽ 
ὟΟΙ! Ποιίδου θα, ταῖς Μδοδὲ Πογαυδσθρτοίδέ, 
ΝΟΟΝ ἴῃ ἀϊθ 1λλξε6 ἔῃσοη, αδοὸῦ ἄπ ὁ. 
Απὶ Ἀδηάθ ἀθ5 ΟἸγπῖρς, νοη Τοναῆς Ζοτῃ 
Ζυνὰο Κρ ΙΒ] δάοτε, (0ῆπ6}1} ἤοῆ τυ ΘἀΘ ΓΠΠΊ, 
ΤΠ θὰ ἰθθσθη ΤγγΠ ᾽ξ ρἸοίοη, νογηϊοδέθε Γ6Πη! 
ψοέρθθθηβ νιρ ἀπ ἀδπη ἀοίη Καὶ ἐοϑ Βιαξ, 
Πρίῃ ΤΊΘρ του γεν ἀπίοῃ θη, ΘΙ] Π65 ἀὰ 
Τὸν []ηρ]θοκκο-ϑιαάε δεν οίθη, ἀἷδ τοποπ Ἰεϊζέ 
θις ἽΓΠοσα ἄπρ ]οἢ φἰτογπὰ νος ἀϊγ ἐροστέ, 

ὐ ἸϑῳΝς, ἡκε΄ “ἴ,- τι -“ 

ὶ Αὐπ 



το, Τα ΟΡ ΥΟΉ Οαξανάνα.. 

ΑΟΒ! ΜΕΗ ἀπ κοίηθ. ὙΠποτ, ᾿ἰοδς φεάϊ, 
Ζα ἴρογγθη, οάογ δαυζοῖ 6 οηΐζννου "ἢ ' 
Ποοἢ 40! ἀπ ποι ἀϊοῖ Ζὰ νοσιποϊαἰροη, 
Ὗνο Τεθογραθο θεοῦ νᾶγθ, Ψὸ 
Ἐϊῆ συῖο5 ν ογέ, βρογθάξ 2 16ἱπὸγ ΖοΙΈ, 

ΠΠΆΌΟἢ σαΐο ϑέαίε ποοῖ ἔἅπά6. ἢ νογίται 
Αὐΐῇ ἔγτοπιάθ Ἡδ]θ, ϑιάξζο ἀϊοῃ ἀοοῃ πος ὁ 
Αὐἱῇ Ἰδπθη 1Ομυναομθη, τνοίκοὴ Ἀδμτοηίκγαη, 59) 
Ὅρη [ὉΠοη 465 Εδἰη465 ἤἥατκο απ Ζογκηϊοκί, 
θοῦ (]ΒΠΣ παππιθὴγ απ ἀπάτα ΠΟΠ νου! 5ξ, 
πα τυπίογ ἐγοπηάθη Ζνθιβθη δοῃαίίθη {ποΠξ, 
Ψ ταί ἀἰ ἢ πἰοπε δα ̓θηθη 1 ὄννθη, 51) ἀοτ, 
ψοπὶ Νογᾶροὶ κμη ἀλποτ Ζίθῃς, ὑπά νο}}] ΜΝ 
ὍὭρηι Αἄ]ογ, 22) ἄθσ νοη ϑύδθη μογ ἀϊοῃ [ςτγθοκί, ᾿ 
ΜΙ Κεϊορ ε οΠοπι (οπ οηΐροσθη δτγῦ!η, , 
6 ρόγπο ὨβΠηι᾿ δγ ἀἸ ἢ 1 Γοῖπδη ΘΟ 2, 

{π4 {0 πϑπομίο ἔογη ἀθίη Τὐηρ]ῦςΚ Ἴοῖζε γοη ἀτῈ. 
ΘΟ ἀοῖπο εἷσηθ Τποη ἢ] οδηΠοῖς, 
τη ἀον ΝΥ οηἀπηρ' ΨΥ Ικο ἴδ τῃη ηἰοδε 
ΘΟΠΠ0}}, ννῖθ 6Σ ὐὐκίέβε. ἀἴτ δ ἴόπ, ΝῸΓ νοὸπ 

Πρ 
ΚΟ ΘΓ ἄδθηῃ 7Ἀπηπηοῦ ἄθιηθς ΓἸηΐδτσαηρο, 

1}π4 ἀρτηθῦ Εδιη46 τα σοη ΒΙυαςάυτίς [6 ἢ, 
{πᾶ οαΐο ΤἬγβποη τϑϑίηθη --- δοθῆ ἀτόΠη --- 
πα Κάηϊεηρ ---- ψαπη ἀπ ἰϑιάθγ! πἰομξ ΘΕ ἢΓ 

θη} -- 
516 ΠΟΠτΘο ΚΟ, ἄδοη --- ἀος, ΠῈΣ Ἰοῖζο ὨΙ1ΟΠΓ! 

Ὠοηη βἰδεδιιο, ν16 ἀ65 Ῥ͵οίίοτς Τϑηροίιίηι, 
ὕὐπαά νψῖθ ἀογ δὶς ΡΙθ116, τοπιοίδθη πα 
Παπογ, ἀϊδ6 ἀϊςἢ νογιν ϊϊοη, ἀτ6. θη ΤῸ 
Ιη Ἡδπάδη ἔγασθη, ὑπ ἀιοἢ ἀρΖαπη ἢ ἢ. 

ΘοΠοη 96} ἰοἢ, νῖο ἴδ ἀἰςῃ το σαηζοῦ Μοῖ 
Δ οη παυμπάοτγί δοιΐθῃ ἤθγ ὑπ! ἢ] 16 ϑθη, ννῚ6 
516 Βόγο, νγὰβ ἀπ νοη Ὑογγαίῃ ποοῇ φρο ΠΟΙ͂, 
' 5.5 θη 



᾿Ναρϊιαίμηνηρι δα 

Ὅν (οέζποιξ Αυρα Ζὰ γογάροϊκοη ἡδόγηξ. ὙΤ᾽ 
ἸΝ βίη, Εσρν] ον, ποίη! 516 ἤρογέ ἀθίη Θρέοσ 4, 
516 ἰθηάθὲ Εδυδν 1η ἀθίῃ [ΠΟ Γ 808. 
1] η4 οιη6 γᾶρῃογοΠο ΕἸΔμηΠΊ6, ἀϊθ ᾿ς ἌΜΑ} ος Α 
1)65 ϑπάθηγαιθθ5 υτοϊέθη ὙΠ61] ἀἰτ ἐγίδε,ς 
πᾳ πποίης Βεάον, ἀΐο φοίδηφοη Πηἀ, τι 
Αὐϑ ἀφίηθη ΚΙδυΐη, ο Υυπάοτ! ΤοΗποὶ!. δεέγογέ," Ι 

Αποῇ ἅυ, ὁ ἐπα εν ς Ηἶττο ἄρίπο5 ὙΟΙΚκ6, “7. 
ον ἄπ πη ἀδίπον ϑομαῖε “Γαυΐοπάθη , 
πῃ θη} σαν πέρ ΤΘηρ6] ἀπά ΑἸξατ 35) 
Ὅς (οτίθϑ σι ἐξογηᾶ. βοηοΙς, ἄδηι ἀπ ἀϊοη, 
ἴὕπ4,.αἷ5 οἴη [οπ85 1ῃ ἀθ5 ΕΠ ΟΠ 65. ΒΔΌΟΙ, 
τοῦ Ταρο ἰδηρ πίσμε ΤΎδηΚ, πίοδ ϑρεῖο. ΠΘ ΠΠ, 
νι νοη [Θῃονθης Απέϊ!ζ δἰπθη ΒΙΙΟΚ 
ΜΟΙ Ηυ]4 ογπαϊέοη. Μέρη ἴῃ ἀδγ Δηρ 
Ἐτμότε ογ ἀθίπ Θεδοξ, ουνγείομε 485 ΗΘΥΖ 
Π)65.10 ἀπά! πθη Βοήθσογϑ, 29) ἀαἴ5. 6 Γ ἀἰτ 
Ὅρδῃ Ἴφιηροὶ δϑποι, ἀϊοῖ παῖς ϑροῖίο ἰαθέ, 
τῦηά ἀϊτ ἀϊο δθϑίθῃ 10 ῃ6ηκέ, ἄϊα θΒῈῪ ἀϊν Πηά. 

᾿ Βαϊά νἱτὰ 6ὁΓ πὰη δυοὴ τη ἀογ Βογηδ 39) ἀ“τ 
Ὥρη Ζυβαομίθογε δογοϊίθη, ννὸ ρου ἀπηπηξ 
ὍὯϊ6 νη Μαπΐάα συ !οἤ θη ἘδΙ͂6η γαυίοῃξ, 
πὰ νοὸ ἀογ ογῇδ ϑίθρογ τηθῖη6 Ὲ ϑέδάξ 
Δυΐ ἄρῃ Καίΐπροη Δδογρ δι δίομοῦ Βγαξ 
Ποῖ (Ἰοἰζόϑξατγομε, πη ὙΠ θη μας, ππά Καηῇ,. 
Ἐὰν 58οῃ θη Ἰυσαπά, οἴπρϑῃ δἰ ογθδυΐ. 3) 
Ὅς νἱγ ἀὰ πππ, ταϊὲ πϑαθπὶ Ὑ τοῦ ογεα τ, 
7Τεβονθης ἸΝαμιηθη συ τοῦ Ὁ δῆς ογβὅμη, 
11πὰ Ῥανιά5 Ἡδτγῖθ, ἄογθη Τδηθ ἀὰ 
Ῥυγοῖ του ὑπ ΝΟ οὐ σθομὲ νογθῃπ 8ε- 

μι) ἼΘΡΩΣ 
“Αὐρῇ απάθτη ἐΠΉΙΡαν πη θη, 28) ἄϊα ἀπ ἐντθι 
ἴμπι γογὶ ἀθν ὙΥΔμγμθὶς ἀπίογυγοιίεη νεγς. 

ΒὶΞ 



Ὁ0Ή {ρορίινοιις Οααπάγα. 

. Βὶ5 οἰπῆ, παρὰ πυπάοτε Μοπάοη, 33) πηθίῃθ δίδήε, 
Αὐς ἴπτὸν Αἰομθ Καπηππθυ ον δένγθοῖκε, 
Αὐΐξο πϑι ἀϊοῃ ̓ π ἱπγοῆ ὙΤΓΘΠΊΡΘΙ το, 
τπ4, ψψοπη ἀϊ οἰπ ἴπ ἤτον ϑομοοίς ΘγδΙαίδέ, 

᾿ς είη Απροάοήϊοϑη δὐνὶρ ἀαηΐκ αν ΘΏΓΙ. 

ἜΝ Γ δ΄.» πνᾶμγε ἄον, [ςῃνγοσθη Ῥγδξαηρ, 
Πρ ἃ 

ΝΊοδΕ ονιρ ἄνω πλθὶηθ σα φεπάν, 
ἡοηὴ ΒΖ πη Θοηποῦ δυδσον δ, νδηῃ 
δ1Ά6 σπαρ σοίδοζί, σϑ) πιηιοτί, σηπρ' σσυγοηΐ, 
γγοπη ἴδ ἄθη Ζοτηκ!οἢ αὐ Τθμονδὴ5 Ηδπά 
Βι5 ἀπῇ ἀϊο Εϊοΐδθη δυβσδιίγαηκοιι Παῖ; 
ὈαπῸ υνῖτὰ δα οἰητηδὶ ας [ἢν τ ἫΝ 
51 ἢ ὧπὶ τη πιπὶ ογποιζογη; Ἐσοθάδ σά 
ὕσπα ννοππο ἴδ δγργοιΐθη, ψθπη ἢ6 ΠΟΠξ, 
Ἀαΐς 6 πἰοδί σδηζ ἴῃ δίδαν ρειγοίθῃ 1, 
δ ηὴ Νουά δ. 5 Τὄν 32) ψοθόν οεστίπηηξ ἄρῃ. 

᾿ ἘΠπΟΠ 5 32) ι 

Ζοεγοι θη, ἀον [6 10. σοίς μάπάορε Παΐ: 
Ὅοο νἱγά οσ, γθηη ογ απ ἀθη Ηδδιομὲ 36) Πδίςε, 
ϑ61| 0 τῇ ἄθηλ απιρῇ οὐ]! σθη; 957) 1ππ δουνεῖηξ,. 
ψοπὶ ἈΠαοίη δῖ5 ἀη ἀ89 ὙΡΕῚ τε ἘΣ Γδηά,- 
τηά δϑοποηθης Τδοδίογ. ἡ μεϊβοὶ [οιηθη Τοά. 
ΝΝοοΐ πηάποῆο ἐγὰδε Ὑ οΙκο ννῖτὰ Βιοσγαιξ 
δι ν ἄδοι ἀθίποηι ἩουϊΖοηΐο ἀγϑίηῃ, 
ἘΠ ἀὰ ἀὰ5 Οδἰδ[αίε ᾿ἀπηρτ ογθοίμογ πῇ, 
“ἝΠ ἀὰ ῬΗπρίόΠααγο ἀθίπον ϑοῆν θγάζοσ ϑ0Δ}!}, 
Ὁπά διςπαίη ἀθίπο ϑριθίβα γγογάρη Πομῆ. 

ΝΔ0ἢ ἰδησθῃ [αἤγθη ζϑυομῆ ἄμ δπάϊιςοῆ 
Δ ἢ 

θη ΟΠοσγγοοῖκ ἃυς, νἱγς δηάθγη Γἄπάθγηῃ ρ]θιοῃ, 
ΒΌΠΙΣ ππίοσ. οἴηθς ΑΔ]δὺο ΕἸτσο, 38) Ὁ 
Τ)6γ Γ΄ π65 ϑέατηπιβ ἀγαϊζος ΕΠ ΕἸ ἀθηθ] 
: Απς 



ΠΕ ΤῊΝ, 

Αὐς Εν “Δῃ ΚθηΪδηἀς Θεδῦγροη ἰοἰξθῃ ὙΩΝΝ [ τ 
Ὅσον ἀϊοῃ νογηδαΐ 45 ϑοδυζέ πὰ Θέδηδε. “ἰδῆ, 
Ὄστχοι [οἰπα Ἴρου, [οἰη Αηΐθμη, ἐαρέθση Μαιῆ,. 
ιν Ετιθάθ, Κὰϊπ, πηά διοῆογμοι γογίομαθῆ, 
Τ αἷς ἰληρθ Ἰαλπέε ἀϊοι Κρίπ Βεϊηά Βοσῦγε, 

Ῥορϊ, νίβ Βορ οἶκε ννῖγὰ παοῆ 7αβτμυηάοτέοη 
Ἔτῇ ἀδίπον Ἐπκοὶ πηὰ ὕτρηκοϊ [μοος 
Ὄρη ἄρείροη ἴπ5 Αρο οἰδηζοη, γοππ 
ΝΟΌΣ ταυΐοπά δηάθση ἀἴθῃ εἷἰπ Εὔγ Ρ6- 

Βογσίοδε, 39) 

οη δῇ ἀν Ετάθ Καιηι ποοἢ οἴηοσ 6 “Ὁ 
Αἡ (ΘΠ ἀπά Μαΐ, υπά ΚΑἰοίδπεπμαξθη ο]οῆ, 
δη σα Επισορα ἔς ἄρῃ ατγδίρδίρη δΆΪῈ, 
οσ ῬΥ εἰβμοῖε, Ηα]4, ἀπά Μᾶββιραηρ θαἤεζέ, 
οι 1ἅπάον οἰπηϊπηπηξ, απο παβε, ἀπά δοίομέε, 
ψοη οἰηδῃ Μθοσγα δὶβ στη ἀπάθσγῃ πογγίρῃξ, 

᾿ς Ὦξη πηάηοῃο  πϑομδῃιηΐ, Κοίηοσ 16 ογγοίοδέ; 
Ὅρσε νἱθγιηδὶ σϊορῖ, ἀπά νἱογηηαὶ ΒΎΙθ6 σἱθδέ, 
τ)ηά, ἀσίοες ἰὰπ δἸθιοῃ (0 Ποη Το ἸῃΓδ 

ΙΑἰϊ, 

ΑΙ. ὅζος ἄδς δον ογάςξ ἀοοῖ ἴπ ἀογ Βαυδ 6 ΒΑ] Ὲ- 
Ὧδ5 Εδἰπάθϑ ϑοῆγθοκθη, υηἀ 465 Εγθαπαα5 1 τῇ --- 
Ἠ14, διααίϑπχαηη, ὨιοΒίον, Ἦ᾽ οἴδσ, ΟΘοοΠῸπΠι -- 
ΚυγΖ 41165, νγὰβ ποοῦ Ὧϊδ δίῃ ΕἸΏΖΡΟΓ νᾶγ 

Ο Κδηρϊξ 10} [εἰπο Ζοιρεποήπηῃ [ογηὶ 

-- 

' Αππιδε.- - 



ΕΠ ἸιμἐορἤγΟῊς Ολῇαπαγα. 

Απιπετκαπροη, ξὺν Ἐγκιάσυ ἢ ρ. 

ΕΣ [πὶ 76τ 1550, ̓ἄδῃ 16. ϑερί. ὃ15 1551) ἄεπ 9. Μον: 

. 2) Μαυνῖα, Ομυνβανῇ τὰ ϑδοΠίοπ, .3) εἶπες Ταν- 

τς ἴπ εἶπον Αξῖοη ὈΕΥ Οἔπὶ ἵπ ὔηρατη 1542. 4) 

ΟΠ ΒατίμοΙ. νου Ἀεδοἢ, Μοιίτηεπο Ὀΐδπεσ. 5) Καϊξες 

τς κε Ν. 6) ἄγοι ἀϊς ἰαπρο ψεγν εἰρεγιηρ,, ἀϊς σε- 

πρεποη Εὔὐγῆεπ, Ἰομαππ Ετεάτίο ἢ ὑπά ΡΒΠΡΡ 

, ννϊεάες Πεγααθταρεθεη. 7) ἀμτο Ετοθετγιπο ἄετς 

ἘΠτεπθεΥσον ΟΙασίε 1552. 8) ἰπ [πίργπιοκ, 9). ἀϊδ 

Ὀεγάεπ οεἴβηρεπεπ Εὐτῆεη. 10) Οεἰῇεττείςῃ, 11) 

Ταῖπετ. 12) γα] επίεΐη, Ἡέγτορ νοη ΕὐϊεἸαπά, 

13) ϑιγαι πᾷ, 14) ἄετ εγτορε γοπ Μεοκ]θηθυτρ, 

15) 4επὶ Καϊεν ἘἙετάϊηδη ΠΠ. 16) δι ἄεπι Κεϊοἢς- 

ἴασε τὰ Βερσεηίραϊα, 1Ιό3ο. 17) αα (εἶπε Θἔτον ἱπ 

Βδηπιεη. 189) Θεπεσαὶ Τόμδηπ ΤΊΠΥ,, δτς ἀεπὶ Οε- 

ἐςῃ!εοῃίς Τγδγοίαος. 10) εἶπε δε καρ οὶ θεγ Πο- 

᾿ ῃανετίη. 1622. ΨψοάυγοΟ, εὐ Ὀ]εῆητε τναγᾷ, ἄαίς δὲ 

Καὶ ἄλγαθῇ ἤαγθ. 20) ϑδοῃίεη, 21) Ουῆαν 
Αἄοίρῃ, Κοηίρ 'π ϑενννεάεθ. 22) ἄδσ ἈΟπιηοῃς 
Ἰζαϊίετ. 23) νοπὶ 230. Μᾶγς ὃς τὰπι 1Ο. Μὰγ 1631. 
24) ἀεπ τὸ. ΜαΥὺ 1631. 25) [π᾿ ἄδγ Τοοπηκίσομο.. 

2) ἀὰς Τὸ Γλομη; ἰαηοαημτς, ἄθπι 15. ΜαῪ 1631. 27} 

Ὁ. Κεϊππατά Βαΐκε. Ῥαΐζου δῃ ἀδν Ποπκίτομο, 28) 

ἴῃ εΒεῃ ἀϊείεν Κίγομβ, 29) ἄδθγ ΘΈποσαὶ ΤΗΪγ. 30) 

ἀὰ Οἴπιπια π΄ ας ξη. 31) ἄϊε γοπὶ Ομυνδιξο 

ἹΜοιυϊΐζ, 15 5Ὸ ἀδίε! 11 ϑεῤίῆεις ἘΠ πίῃ], πιὸ 
Αὐρυπιπεγκιοίζεσι 32) Ὁ. Βακε (ςῃσίε Ὁ Ππαομπον εἴα 

στοίξες ὕει ἄθεν ἀἄϊε Ρίβπχεη: Ἐχροβεῖο Ῥίαριο- 

γῆηα, 01, 33). ΠΟ ἢ ἐνβεβεεβεεη, Ιό4φο. 34) Θυῆαν 
; ἈΔοΙρῇ, 



"π- υέτ 
"ἷ ψ 

"ἄνα, 

γ ΤΊ, ἡ ἦπ ἄεσ 
Ἂν, ἢ ΜΌΝΥ ΒΕΥ κεῖρεῖς,, ἄοῃ 7. Ἄλον 

᾿Ἰεπβεῖπ,, 37) ἴῃ ἄετ ϑ. |δομε. ΒΟΥ͂ Τᾶιξε 

Νονεπιθες τ632. 38) ΤΣ γΉΠ εἰ πη, ΟἿ: 

᾿ς πα, Βιδῃἀθηθαρ,,. Ιόβο. παρῇ ἄες᾽ ̓Αἄη ' ν 

689) Ηονζορς, Αὐραῇ],, ἄοε Κ .39) Επϊοὰ 

δεν Ἀρολη ἜδαρῚ ἱπ Ῥεφαῇεπ. ἡ ἘΠ ΡῈ 
εἶκε ! 
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Ασηλο  ͵Ὴῦτγατν Οατγά ῬΡῬοςκοῖ 

ὕπάες Ῥαὶ. “Εεί. ἴπᾶοχ ΕἾ! 
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